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1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a identificação e caracterização dos
investimentos a realizar no âmbito do regadio público, em Portugal Continental, quer aqueles cuja
realização possa ser realizada no horizonte de uma década. bem como a identificação de ações cuja
maturidade incipiente implica que a sua implementação só possa ser realizada no decénio seguinte.
A análise foi elaborada tendo por base a divisão de Portugal Continental em cinco regiões,
correspondentes às áreas de influência das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP), tendo
tido um envolvimento próximo dos Serviços Centrais e Regionais do Ministério da Agricultura,
Autarquias, Associações de Beneficiários e de Agricultores, Federação Nacional dos Regantes,
Projetistas e Consultores.
A informação compilada foi agregada numa base de dados dinâmica que permite rapidamente
atualizar os dados referentes a qualquer projeto em função do desenvolvimento do mesmo e, dessa
forma, garantir uma maior longevidade do presente trabalho.
A informação geográfica foi condensada numa aplicação que poderá ser consultada online em
https://sigims.edia.pt/ediaportal/apps/sites/#/pnr-2021 com credenciais (utilizador: PNR2021 e pass:
PNR-2021). Esta aplicação permite uma navegação pelo território, a visualização da localização e área
ocupada de todos os projetos e exportar os mapas para formato pdf.
O Estudo apresenta a caracterização do Regadio Nacional, as condições naturais existentes
(climatológicas, fisiográficas, solos e recursos hídricos), a problemática associada às alterações
climáticas, sistemas agrícolas, aspetos socioeconómicos, infraestruturas existentes, governança e
gestão, sistema tarifário e políticas públicas.
As intervenções a realizar foram divididas, por um lado, em novos regadios a construir, e por outro,
num conjunto de intervenções nos regadios existentes, nomeadamente reabilitação, modernização e
intervenções em barragens. Tiveram também em conta a realidade observada nas diferentes regiões,
todas elas, objeto de visita da equipa técnica responsável pelo estudo.
Para se proceder à avaliação do maior ou menor interesse em realizar um investimento na ótica do
regadio público, nomeadamente em novos regadios, houve que estabelecer e identificar critérios
definidores que possam ser quantificados. Para tal, optou-se por levar a cabo uma caracterização das
diferentes ações, enquadrada em fichas, onde se apresentam os principais descritores, bem como
informação técnico-económico-ambiental disponível, que permita seriar as mesmas. Estas fichas
estão compiladas numa base de dados dinâmica, entregue em conjunto com este trabalho, que
poderá e deverá ser atualizada em função dos desenvolvimentos e avanços dos projetos em causa.
A ficha em si mesmo pretende, pois, constituir-se como um guia orientador de estudos com o
necessário desenvolvimento para sustentar a informação de base relativa aos dados fundamentais
dos Projetos em análise.
Existem projetos em carteira com maturidade elevada que permitirão ampliar de uma forma
sustentada as áreas de regadio público nacionais. Embora com estágios de maturidade mais baixos,
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existem igualmente diversos projetos/intenções de infraestruturação do regadio, que deverão ser
aprofundados no sentido de permitir alavancar um conjunto de mais valias para os territórios rurais.
Sublinha-se neste âmbito o interesse de crucial importância em se criar uma linha de financiamento
para projetos e estudos complementares, de modo a se dispor de informação segura de apoio à
decisão e que contribuirá também para um aumento substantivo do conhecimento do território.
Vastas áreas de regadios públicos existentes, deverão ser objeto de intervenções céleres de
reabilitação e modernização, tendo em vista ganhos claros em termos de eficiência hídrica e de
aumento de competitividade das explorações agrícolas. Por outro lado, face à elevada idade de alguns
destes Aproveitamentos existem questões de segurança estrutural, hidráulica, operacional e
ambiental que revelam e tornam estas intervenções de grande premência, seja em infraestruturas de
armazenamento, transporte e distribuição.
As ações identificadas implicam a realização de investimentos, quer em regadios existentes, quer em
novos regadios, que poderão a curto e médio prazo ascender aos 787 milhões de euros, e que a longo
prazo ultrapassarão largamente o valor de 1.988 M€, o qual foi obtido não contabilizando um conjunto
numeroso de projetos cuja imaturidade não permite uma estimativa orçamental sustentada.
No quadro seguinte, apresenta-se por região a discriminação dos investimentos em regadios
existentes e em novos regadios, que tendo sido previamente aprovadas pela ANR, têm condições de
ser implementadas a curto/médio prazo.

Região

Regadios Existentes

Novos Regadios

Total

Alentejo

210.94 M€

93.00 M€

303.94 M€

Algarve

41.91 M€

-

41.91 M€

Centro

160.87 M€

51.25 M€

212.12 M€

Lisboa e Vale do Tejo

150.44 M€

-

150.44 M€

Norte

23.98 M€

55.04 M€

79.2 M€

Total

588.15 M€

199.30 M€

787.45 M€

Tabela 1-1 - Valores de investimento identificados por região e tipologia

No sentido de identificar e caraterizar o impacto no território apresenta-se na tabela 1-2 a síntese das
intervenções referenciando as áreas interessadas, possibilitando uma análise global e regional.
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Projetos Novos

Regiões

Área da
Região
(km2)

SAU
(ha)

Origem de água
existente

Projetos em Aproveitamentos Existentes

Nova
Origem de água

Modernização/
Reabilitação

Segurança de
Barragens

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

Nº
Projetos
Total

Norte

21.285

663.341

2

2.508

31

24.423

14

8.464

14

4.062

61

Centro

23.273

515.747

15

14.183

17

15.379

13

29.501

14

10.495

59

LVT

12.216

414.951

5

9.006

8

15.728

24

21.468

2

525

39

Alentejo

27.329

2.144.066

12

41.851

6

4.185

69

161.909

22

92.274

108

Algarve

4.997

100.605

0

0

3

119

15

19.278

13

4.047

31

Total

89.100

3 838 710

34

67.548

65

59.834

135

240.620

65

111.403

298

Tabela 1-2- Número de intervenções identificadas e área de influência por região e tipologia

No interior da região Norte existe essencialmente a necessidade de – associada a uma grande
dinâmica e interesse local - desenvolver novos regadios, permitindo a manutenção sustentada e
mesmo o desenvolvimento da atividade agrícola em regiões carenciadas do ponto de vista económico
social e deprimidas demograficamente, mas com uma grande vocação para a agricultura de regadio.
De uma forma geral, os aproveitamentos hidroagrícolas existentes são relativamente recentes, mas
alguns já precisam de ser modernizados, nomeadamente incorporando as novas tecnologias e tendo
em conta a necessidade do uso eficiente dos recursos hídricos.
Na região Centro, tal como na região Norte e pelas mesmas razões, é necessário promover os novos
regadios, essencialmente na região interior. Em relação aos regadios existentes - que nalguns casos
correspondem a grandes e emblemáticas áreas do regadio nacional e com grande expressão na sócioeconomia regional, quer nas áreas do litoral, quer do interior - dadas as suas condições atuais, é
urgente promover a sua reabilitação e modernização, promovendo nomeadamente o uso eficiente do
recurso água.
Na região Lisboa e Vale do Tejo, onde os regadios privados apresentam uma grande importância, quer
no que diz respeito a áreas regadas, quer na sua significância económico-social, haverá que proceder,
em parte, à sua integração em regadios coletivos que permitam, de uma forma estruturada e
otimizada, assegurar o fornecimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade, por forma a
manter e promover a atividade económica existente. Os regadios públicos com maior idade
necessitam de ser intervencionados no sentido de aumentar a eficiência do uso de recursos hídricos.
Todos estes regadios existentes carecem de modernização no sentido de melhorar a monitorização,
automatização e sustentabilidade da sua operação.
Por outro lado, haverá que equacionar a necessária infraestruturação primária de vastas áreas - de
que o Projeto Tejo é paradigmático- que capacite esta região a uma resposta proativa e eficaz perante
situações recorrentes de diminuição e variabilidade elevada e algo errática dos caudais das linhas de
água, onde se encontram as suas captações e que têm uma interação de grande
sensibilidade/vulnerabilidade com a região estuarina.
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Uma referência é devida ao Oeste pela sua especificidade quer no que diz respeito à geomorfologia,
às origens de água e aos sistemas culturais de regadio, conferindo-lhe uma particular vocação para
alguns sistemas hortofrutícolas de enorme valia socioeconómica.
Na região Alentejo, a agricultura de regadio apresenta condições de sustentabilidade económica
técnico e ambiental, de que o EFMA é caso paradigmático. Desta forma, deverá, sempre que existirem
condições para tal, promover-se a expansão da área de regadio, possibilitando a dinamização
económico-social do território, em linha com a estratégia de ligação em rede a partir de Alqueva para
outros Aproveitamentos, constituindo em si mesmo uma resposta às alterações climáticas.
Não obstante a região tem em paralelo um conjunto importante de perímetros com idade avançada
e de grande tradição e importância socioeconómica. Os perímetros de rega existentes, quer pelo facto
de integrarem infraestruturas complexas e de grande dimensão, quer pela sua idade e condições de
operação, necessitam de ser intervencionados de uma forma robusta, promovendo a sua reabilitação
e, nalgumas situações, a sua modernização. No âmbito dos novos projetos, regista-se o Projeto PisãoCrato, que interessa uma área importante e algo deprimida do Alentejo e é paradigmático da maisvalia de um aproveitamento integrado de fins múltiplos mobilizado pela componente hidroagrícola.
Na região Algarve as intervenções a realizar, no que diz respeito à implementação de novos regadios
passam sobretudo pela integração de regadios privados existentes, abastecidos por origens
subterrâneas, em regadios coletivos abastecidos por origens de superfície, de modo a preservar os
recursos hidrogeológicos, numa região particularmente suscetível à intrusão salina. Tendo em conta
o exposto anteriormente, bem como a questão da crescente urbanização, que foi relativamente
equilibrada/compensada por uma nova dinâmica em algumas fileiras da agricultura de regadio, os
perímetros existentes nesta região deverão ter os seus limites reformulados. Nos perímetros
existentes, além da promoção da sua modernização, deverão ser equacionadas novas origens de água
que se apresentem como verdadeiras alternativas a curto, médio e longo prazo e que diminuam a
pressão sobre os recursos hídricos disponibilizáveis para a agricultura de regadio.
O reforço das disponibilidades hídricas por via da implementação de açudes móveis nas ribeiras de
Monchique e da Foupana é uma possibilidade a equacionar que, sendo possível, permitirá ir ao
encontro do alargamento dos AH do Sotavento e de Silves, Lagoa e Portimão por forma a incluírem os
regadios precários ou particulares existentes, bem como, principalmente, substituir as origens de água
subterrâneas por origens de água superficiais.
De igual forma, a implementação de barragens de correção torrencial e regularização de caudais
extremos em linhas de água com histórico de inundações de zonas sensíveis, poderá potenciar a
resiliência de áreas atualmente regadas com recursos insuficientes.

Por outro lado, face aos diferentes níveis de maturidade das ações elencadas, todos os valores
previstos de investimento deverão ser alvo de futuras correções à medida que os projetos e as
estimativas se encontrem aprofundados.
A Autoridade Nacional do Regadio (DGADR) que tem por inerência um papel incontornável na
validação dos Projetos, deu um contributo decisivo para a sua avaliação num único campo - o que
permitiu a elaboração dos seguintes quadros com a sistematização da informação de referência.
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Apreciação Global
ANR
1 – Aprovado pela
Autoridade Nacional
de Regadio (ANR)
2 - Reprovado pela
ANR
3 – Processo de
aprovação pela ANR
em curso
4 – Processo de
aprovação pela ANR
não iniciado
TOTAL

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Total

3.669

3.274

-

25.686

-

32.629

8.420

-

-

-

-

8.420

6.044

-

19.869

16.481

-

43.394

8.487

26.599

4.865

10.824

119

50.894

26.620

29.873

24.734

52.991

119

134.337

Tabela 1-3 - Áreas Previstas (ha) em Novos Regadios por região e Apreciação Global

Afigura-se razoável pensar que as ações aprovadas pela ANR, no âmbito de novos regadios, totalizam
cerca 199M€. O regadio nacional afigura-se como instrumento decisivo para o ordenamento
territorial, principalmente em regiões com menor índice de desenvolvimento, tendo a sua
implementação um forte impacte económico-social e na autonomia alimentar do país. O regadio
permite contribuir para o combate à desertificação e despovoamento, criando barreiras verdes contra
o impacte negativo das alterações climáticas.
O regadio em Portugal conta com superfície irrigável de 626 820 ha e uma superfície regada de 562
255 ha (pública e privado), que corresponde a cerca de 15% da SAU nacional. Ou seja, cerca de 85%
da SAU nacional não é beneficiada com qualquer forma de regadio. Estes números revelam a
necessidade de continuar a beneficiar as zonas carenciadas deste recurso fundamental à manutenção
das atividades económicas sustentáveis em territórios rurais.
Verifica-se uma tendência de transformação de regadios tradicionais em novos regadios modernos,
com elevado uso de tecnologia, cada vez mais eficientes e associados à garantia interanual de água.
Aliás, é de sublinhar que em Portugal, o consumo médio de água por hectare regado passou, em
algumas décadas, de 15.000 para 4.000 m3/ha, valor médio que se verifica na atualidade.
Existe uma margem de progressão ao nível dos aumentos de produção agrícola de uma forma
sustentável, assente em avanços tecnológicos progressivos, quer na ótica da atividade agrícola, quer
no uso e distribuição eficientes da água. Esta atividade revela-se estruturante para o desenvolvimento
futuro de atividades económicas e sociais.
As questões da monitorização, informatização e da telegestão possibilitam uma exploração otimizada
e a operação eficiente e eficaz. Considera-se necessário que novos investimentos explicitem
intervenções e montantes especificamente nestes domínios.
Sendo o uso agrícola maioritário do uso total do recurso água, é prioritário e incontornável reduzir
perdas e otimizar quer as redes hidroagrícolas, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias, quer
os métodos de rega - convocando-se toda a comunidade da agricultura de regadio para este desafio.
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Constata-se ainda a existência de algumas situações em que as infraestruturas atuais apresentam
baixa eficiência hídrica, pelo que estas áreas deverão ser intervencionadas conforme referido. O uso
eficiente da água implica em muitas situações um aumento da pegada energética, pelo que deverão
ser promovidos projetos em que a independência energética, utilizando fontes renováveis, seja uma
prioridade na sua implementação. O desenvolvimento do regadio implica sempre alguma afetação
ambiental, a qual deverá ser minimizada, à imagem do que tem vindo a ser feito nos projetos
instalados e de acordo com a legislação existente.
Neste âmbito, a instalação de centrais fotovoltaicas pode ser particularmente relevante, seja na
resposta aos consumos energéticos da rede primária e secundária, seja na rede terciária do
beneficiário, seja ainda nas agroindústrias.
No caso da segurança de barragens, as intervenções sinalizadas podem ser de diferentes tipologias,
seja de estudos, seja a sua adequação ao Regulamento de Segurança de Barragens, seja a execução
de obras de reabilitação e manutenção. Face à importância e abrangência destas questões, considerase pertinente recomendar a realização de um programa sistemático de inspeção, que permita a
obtenção do índice de risco e a identificação e caracterização das intervenções prioritárias.
Por outro lado, pode constatar-se na maioria dos projetos de novo regadio a mais valia que se pode
conseguir através do seu tratamento enquanto aproveitamento hidráulico de fins múltiplos,
consagrando designadamente a sua utilização direta no combate a incêndios florestais, na criação de
faixas de renaturalização e em linha com o compromisso da neutralidade carbónica. Acresce que a
utilização dos novos planos de água para produção de energia fotovoltaica e reforço da garantia de
abastecimento público e industrial, bem com outros usos que induzam a melhoria da qualidade da
água, estão em linha com a resposta às alterações climáticas.
Recomenda-se que, em todas as intervenções, haja uma ponderação ambiental que permita a adoção
de soluções com menos afetação dos valores ambientais e patrimoniais em presença. É ainda devida
uma referência à economia circular que pode ter na agricultura de regadio uma expressão muito
relevante.
As intervenções a desenvolver, pelo seu cariz, implicam em alguns casos investimentos avultados e
caracterizam-se por apresentarem prazos de implementação muito longos, fruto do sistema
organizacional existente. A disponibilidade do recurso água, fruto do avanço impactante das
alterações climáticas e da existência de outros usos para este recurso, deve ser tida em conta nas
ações a priorizar. O setor agrícola como um todo, deverá levar a cabo de uma forma proativa, uma
comunicação sustentada em dados reais e científicos sobre os impactes do uso da água e da
agricultura de regadio, no sentido de melhorias constantes da sua performance, mas também para
um cabal esclarecimento da sociedade face a estas matérias.
Assim, sintetizando, os principais pontos focais da agricultura de regadio são:

REGADIO 2030

Pág. 10

PONTOS FORTES
•
•
•
•

PONTOS FRACOS

Ordenamento territorial
Impacto económico-social
Autonomia alimentar
Barreira verde

OPORTUNIDADES
•
•
•
•

•
•
•
•

Baixa eficiência em estruturas envelhecidas
Pegada energética
Afetação ambiental
Alguns investimentos avultados

AMEAÇAS

Aumento da produção
Uso eficiente da água
Avanços tecnológicos na produção
Sinergias económicas e sociais

•
•
•
•

Alterações climáticas
Impactos e conflitos de usos
Implementação longa e complexa
Perceção social

Tabela 1-4 – Análise SWOT da agricultura de regadio

A importância estratégica do regadio pode medir-se e aferir-se através de diversas dimensões, sendo
de destacar o aumento das quantidades produzidas e do valor bruto da produção (de acordo com o
RGA2019 a criação de riqueza no regadio é de cerca de 6 vezes a do sequeiro, mas pode ascender a
mais de 10 ou 15 vezes). O regadio tem ainda um contributo claro para a soberania alimentar do país;
na geração de uma enorme riqueza, na fixação de populações nos territórios rurais, na
complementaridade com os sistemas de sequeiro, sendo ainda um instrumento de combate à
desertificação e ajuda no combate aos fogos florestais, bem com de resposta às alterações climáticas.
A agricultura intensiva de regadio é perfeitamente compatível com a sustentabilidade dos recursos,
tendo-se verificado a existência, nos últimos anos, de uma evolução muito positiva nesse sentido.
Haverá que implementar medidas de política com o objetivo de apoiar e acelerar esta tendência.
Mantendo o rigor da análise, dever-se-ão simplificar os procedimentos que permitam a realização
mais célere de investimentos públicos no regadio coletivo, nas suas diversas tipologias (novos
regadios, reabilitação e modernização e intervenções em barragens).
O modelo de governança do regadio e os futuros modelos de gestão deverão ser cada vez mais alvo
de uma reflexão estratégica nacional. O caminho que tem vindo a ser trilhado ao nível do modelo de
gestão dos regadios de iniciativa pública tem vindo já a evoluir no sentido da profissionalização da
gestão e dos ganhos de escala.
Os sistemas de tarifário a aplicar nos regadios públicos nacionais (existentes e novos) deverão
acautelar o necessário equilíbrio do ponto anterior, mas também fomentar o uso cada vez mais
eficiente do recurso água, penalizando gastos excessivos, acima do que deve ser o consumo adequado
das culturas a regar.
Todos os regadios nacionais existentes e a construir deverão munir-se de um Plano de Contingência,
devidamente aprovado pelas Autoridades Nacionais com responsabilidades na matéria, de forma a
gerir de forma cada vez mais eficaz e atempada a carência da água.
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2.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a identificação e caracterização dos
investimentos a realizar no âmbito do regadio público, em Portugal Continental, quer aqueles cuja
realização possa ser realizada no horizonte de uma década, bem como a identificação de ações cuja
maturidade incipiente implica que a sua implementação só possa ser realizada no decénio seguinte.
A análise efetuada é centrada nos sistemas de regadios coletivos, estando em causa as ações que
implicam a realização de investimentos públicos, quer para a implementação de novos regadios, quer
na reabilitação e modernização dos existentes, bem como as intervenções no parque de barragens.
O desenvolvimento do regadio, por via da implementação/reabilitação de sistemas hidráulicos, temse revelado uma medida de política dos diferentes governos, com o objetivo de promover a riqueza
agrícola, criação de emprego, combate ao despovoamento, diminuição das assimetrias regionais e o
combate às alterações climáticas.
A implementação dos aproveitamentos hidráulicos assenta, tipicamente, em investimentos em
infraestruturas de captação, armazenamento, adução e distribuição de água até aos agricultores, bem
como uma séria de medidas complementares a jusante, que têm como objetivo promover o
desenvolvimento rural e regional.
O trabalho que se apresenta vem no seguimento da elaboração do Programa Nacional de Regadios
(PNRegadios), o qual pretendia otimizar as condições de financiamento dos investimentos elegíveis
neste setor, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural no Continente no período 2014-2020,
por via de empréstimo bancário a ser concedido pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo
Banco do Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB).
O PNRegadios foi elaborado tendo por base a “Estratégia para o Regadio Público 2014-2020” (2014,
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR) e o conjunto de informação
desenvolvida pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA) no âmbito do
alargamento das áreas de regadio do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.
Esse documento serviu de base para se solicitar financiamento junto dessas entidades bancárias, em
complemento com os recursos disponibilizados no âmbito das seguintes ações do Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR):
•

•

Medida 3.4.1 – Desenvolvimento do Regadio Eficiente – “Disponibilização de água aos prédios
rústicos, privilegiadamente através da retenção de recursos hídricos superficiais, da
implementação de sistemas de transporte e de distribuição eficientes e dos métodos de rega
adequados, de forma integrada com outras infraestruturas”.
Medida 3.4.2. – Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes – “Promover o uso mais
eficiente de água e da energia dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes e dos regadios
coletivos tradicionais, através de: Reabilitação e modernização das infraestruturas primárias
e secundárias, estações elevatórias e centrais hidroelétricas; Melhoria da gestão dos
aproveitamentos hidroagrícolas; Melhoria da segurança das infraestruturas; Introdução de
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tecnologias mais eficientes e Reabilitação e Modernização dos regadios coletivos
tradicionais”.
No âmbito do PNRegadios foram selecionadas 54 ações distribuídas de Norte a Sul, tendo sido
definidas 4 tipos de intervenções, as quais apresentavam os seguintes grandes números:
•

Áreas (ha)
Total

Novo Regadio

Modernização

Reabilitação

147.645

54.032

12.211

28.842

Reforço
bombagem
52.562

Tabela 2-1 - Áreas por tipo de intervenção. (fonte PNR2017)

A apresentação das manifestações de interesse pelo Estado Português junto das entidades bancárias
referidas teve resposta positiva por parte das mesmas, existindo assim condições para o
financiamento para as ações a desenvolver, conjuntamente com as medidas referidas do PDR.
Tendo o conjunto de ações preconizadas no PNRegadios iniciado a sua implementação, constata-se a
necessidade de proceder a uma revisão das prioridades, tendo em conta os seguintes pressupostos e
desenvolvimentos:
•
•
•

Ponto de situação das ações preconizadas no PNRegadios;
Existência de novos projetos que deverão ser tidos em conta no âmbito da estratégia de
desenvolvimento do regadio;
Existência de um novo Quadro Comunitário de Apoio, que cobre o período 2020-2030, que
deverá financiar as ações a desenvolver neste âmbito.

Esta revisão deverá ter sempre em conta os objetivos gerais de política europeia e nacional, bem como
todos os instrumentos de planeamento relacionados com as temáticas associadas ao regadio.
Este trabalho vem, pois, no seguimento dos documentos já referidos (Estratégia para o Regadio
Público 2014-2020” e PNR 2017), bem como o “Contributo para uma Estratégia Nacional para o
Regadio” (2019, Federação Nacional de Regantes, Fenareg), e conta também com informação
recolhida junto de stakeholders deste setor, complementada com visitas ao campo.
Para a realização deste estudo, optou-se por dividir o Continente em 5 regiões: Norte, Centro, Lisboa
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, seguindo as áreas de influência das Direções Regionais de
Agricultura existentes. Com efeito, a diversidade existente, sob todos os pontos de vista, entre as
várias regiões (e mesmo dentro de cada região) implica que cada uma destas tenha de ser objeto de
uma análise separada, no que diz respeito às diversas ações a desenvolver, bem como à sua
caracterização.

No âmbito do capítulo das intervenções identificadas em cada uma das regiões, são apresentados
alguns casos de estudo emblemáticos e/ou representativos, em que é apresentado o diagnóstico da
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situação atual, bem como as perspetivas de desenvolvimento futuro, ao nível da gestão de recursos
hídricos, reabilitação e modernização de aproveitamentos hidroagrícolas ou implementação de novos
regadios. Estas textos são da responsabilidade dos stakeholders chave em cada situação estando
claramente identificada a sua autoria. Estas contribuições estão destacadas no texto com o fundo em
sombreado tal como este parágrafo.
Foram desenvolvidas um conjunto de visitas técnicas, organizadas com o apoio das DRAP, que
permitiram um contacto próximo com diversos stakeholders e realidades existentes possibilitando,
uma visão integrada das diferentes dimensões em presença. Estas visitas visaram todas as regiões em
estudo e incluíram, para além das reuniões técnicas com as DRAP, encontros com autarcas,
responsáveis de comunidades intermunicipais, associações de beneficiários, empresários agrícolas,
consultores e projetistas.
No âmbito destes contactos, desenvolveu-se uma interação frutuosa com todas as DRAP que permitiu
a recolha de um conjunto muito importante de contribuições que enriqueceram este trabalho.
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Figura 2-1 - Mapa das Regiões em estudo

Depois do sumário executivo, que sintetiza todo o trabalho e da presente introdução, este trabalho
desenvolve-se nos seguintes capítulos:
3 - Caracterização do Regadio Nacional, assente nas condições naturais existentes (climatológicas,
fisiográficas, solos e recursos hídricos), na problemática associada às alterações climáticas, sistemas
agrícolas, aspetos socioeconómicos, infraestruturas existentes, governança e gestão, sistema tarifário
e políticas públicas;
4 - Definição das Tipologias de Intervenção das ações a desenvolver no regadio público, incluindo
alguns princípios a observar no desenvolvimento do regadio público e caracterização genérica das
ações de modernização/reabilitação, de segurança de barragens, de aumento da capacidade de
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barragens existentes e de novos regadios. Para poder caracterizar e comparar as diversas intervenções
em novos regadios, de uma forma sistematizada e estruturada, elaborou-se uma ficha que contém os
principais parâmetros e indicadores que permitem avaliar o seu impacte e as suas condições de
sustentabilidade. Os resultados do preenchimento das fichas apresentam-se no capítulo 9;
5 - Caracterização das regiões com aspetos geográficos distintivos de cada uma delas, uma
caraterização da agricultura ali desenvolvida e os aspetos relacionados com os valores naturais em
presença assim como o património cultural mais relevante que se encontra identificado;
6- Intervenções Identificadas, por região. Neste capítulo, para além da listagem de todas as
intervenções por tipologia, estão ainda apresentados alguns casos de estudo que pretendem retratar
a situação particular de algumas intervenções que são representativas das obras necessárias em cada
região;
7 – Contributo para a hierarquização e sistematização dos Projetos – em que se faz uma abordagem
conceptual dos principais aspetos que permitem distinguir os diferentes Projetos, nomeadamente no
que se refere à maturidade ou a um conjunto de indicadores de base que os caracterizam. Este ponto
contou uma forte interação com a DGADR no seguimento da atividade que já vinha a ser desenvolvida
por esta instituição neste âmbito.
8- Conclusões e recomendações que apresentam, de forma resumida, as principais elações que se
podem retirar deste trabalho bem como os valores agregados das intervenções identificadas por
tipologia.
9 – Fichas dos novos regadios nas quais se apresenta uma base de trabalho para cada novo regadio.
A base de ficha utilizada neste trabalho pretende exatamente sistematizar, ainda que de forma
expedita um conjunto de dados fundamentais para permitir uma análise criteriosa e sustentada de
cada um dos projetos.
A informação compilada foi agregada numa base de dados dinâmica que permite rapidamente
atualizar os dados referentes a qualquer projeto em função do desenvolvimento do mesmo e, dessa
forma, garantir uma maior longevidade do presente trabalho.
A informação geográfica foi condensada numa aplicação que poderá ser consultada online em
https://sigims.edia.pt/ediaportal/apps/sites/#/pnr-2021 com as credenciais (utilizador: PNR2021 e
pass: PNR-2021). Esta aplicação permite uma navegação pelo território, a visualização da localização
e área ocupada de todos os projetos e exportar os mapas para formato pdf.
Este trabalho é realizado pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA), em
articulação com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que é a Autoridade
Nacional do Regadio, e as Direções Regionais de Agricultura (DRAP) das regiões Norte, Centro, Lisboa
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), bem
como da Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR) sob a coordenação
do Ministério de Agricultura.
Para a realização deste estudo contou-se igualmente com a colaboração da Fenareg e de várias
Associações de Beneficiários, Comunidades Intermunicipais (CIM) e Municípios em todo o país, bem
como organizações de produtores agrícolas e empresas projetistas.
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A equipa de projeto deixa aqui o seu sincero agradecimento a todas estas entidades e pessoas
individuais sem as quais seria impossível concretizar tão vasto trabalho em tão curto prazo.
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3.

CARACTERIZAÇÃO REGADIO NACIONAL

3.1. Climatologia
Portugal, do ponto de vista climático é um país mediterrânico, com Csa no Sul e Csb no Norte, de
acordo com a classificação Koppen-Geiger (Instituto Português do Mar e Atmosfera – Clima de
Portugal Continental).
É um país em que os verões são amenos nas terras altas do Norte e na região litoral norte e centro. O
outono e inverno são tipicamente ventosos, chuvosos e frescos, sendo mais frios nas regiões norte e
centro. Nos meses de Primavera e Verão as temperaturas são altas durante os meses de julho e
agosto, podendo ocasionalmente passar dos 40 ˚C em boa parte do país, em dias extremos.
A precipitação total anual média varia entre 3.000 mm nas montanhas do Norte a menos de 600 mm
nas zonas do sul do Alentejo. A precipitação concentra-se no período Outono-Invernal, entre outubro
e março, existindo situações no período Primavera-Verão em que ocorrem meses com valores
residuais.
Tendo em conta este contexto climático, a sustentabilidade de grande parte da atividade agrícola está,
em maior ou menor grau, dependente do fornecimento de recursos hídricos, mais concretamente do
regadio.
Os aspetos relacionados com a precipitação e os recursos hídricos em Portugal continental serão
abordados no ponto seguinte.
Verifica-se que os cenários de evolução climática para Portugal até ao final do século XXI, de acordo
com os modelos climáticos e os estudos desenvolvidos, quer ao nível do Painel Intergovernamental
para as Alterações Climáticas (IPCC), quer da União Europeia apontam para condições
progressivamente mais desfavoráveis para a atividade agrícola e florestal, decorrentes da redução da
precipitação e aumento da temperatura, do agravamento da frequência e intensidade dos efeitos
climáticos extremos e do aumento da suscetibilidade à desertificação.
Assim, o principal desafio da política nacional de adaptação da agricultura às alterações climáticas é o
risco de falta de água e da desertificação, pelo que será necessário potenciar a retenção de água dos
solos agrícolas, promovendo a sua infiltração, adotar espécies vegetais mais adequadas às novas
condições climáticas, aumentar a eficiência de aplicação de água de rega e assegurar a segurança da
disponibilidade de água (nomeadamente através da criação de novos armazenamentos de água para
rega).
Os efeitos expectáveis são mais acentuados no interior e no Sul e têm como fator crítico a
disponibilidade hídrica, afetando sobretudo os sistemas temporários de sequeiro e as pastagens
permanentes com a pecuária extensiva associada.
Uma consequência do clima mediterrânico em que nos encontramos, agravado pelas alterações
climáticas, é o facto de, onde não existe regadio, os sistemas agrícolas de sequeiro serem
progressivamente mais extensivos, sendo a sua rentabilidade suportada, quase exclusivamente, pelas
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ajudas diretas comunitárias, e traduzindo-se por um despovoamento contínuo do interior associado
a um ciclo vicioso contínuo de empobrecimento, agravando as assimetrias regionais, e tendo impactes
a vários níveis, nomeadamente no aumento de riscos de incêndios.
Estes impactes negativos são agravados pela ocorrência do fenómeno da seca, cujas frequência e
amplitude têm aumentado nos últimos anos.
A seca é uma redução temporária da disponibilidade de água, devida a precipitação insuficiente, sendo
uma catástrofe natural com propriedades específicas. É uma condição física transitória, associada a
períodos mais ou menos longos de reduzida precipitação, com repercussões negativas nos
ecossistemas e nas atividades socioeconómicas.
A duração de uma precipitação anomalamente reduzida, bem como a amplitude do desvio da normal
climatológica, determinam a intensidade da seca e a extensão dos efeitos. Em geral, distingue-se entre
seca meteorológica, seca agrícola e seca hidrológica, não dissociadas dos impactos socioeconómicos
e ambientais que dela advêm.
Dadas as caraterísticas do presente estudo focamo-nos essencialmente nas secas:
•
•

agrícolas – Associada ao desequilíbrio entre a água disponível no solo, a necessidade das
culturas e a transpiração das plantas. Está relacionada com as características das culturas, da
vegetação natural, ou seja, dos sistemas agrícolas;
agrometeorológicas – Conjugação dos conceitos de Seca Meteorológica e de Seca Agrícola,
uma vez que existe uma relação de causa-efeito entre elas.

As situações de seca são frequentes em Portugal Continental, com consequências gravosas
particularmente na agricultura e pecuária, nos recursos hídricos e no bem-estar das populações, sendo
de destacar, nos últimos 90 anos, doze episódios de seca com maior severidade: 1933/35, 1943/46,
1948-49, 1965, 1976, 1980/81, 1991/92, 1994/95, 1998/99, 2004/06, 2011/2012 e 2015/18. As
regiões a Sul do Tejo são as mais vulneráveis e as que têm sido mais afetadas. Das secas referidas, as
mais graves foram:
1.
2.
3.
4.

Seca 1943-46 e 2015/2018– as mais longas,
1933/35, 1990-92 e 2011/2012 a 3ª mais longa
2004-06 e 1980-81 foram as 4ª mais longas
Seca de 2004-06 – a de maior extensão territorial (100% do território afetado) e a mais intensa
(tendo em conta os meses consecutivos em seca severa e extrema).

Nas quatro últimas décadas (1980/2020) observou-se uma intensificação da frequência de secas e da
sua intensidade, em particular nos meses de fevereiro a abril.
Verifica-se, também, a ocorrência de tipos distintos de seca face à sua abrangência do território, sendo
de destacar, pela sua duração e intensidade, os seguintes: 1943-46, 1948-49, 1965, 1976, 1980-81,
1991-92, 1994-95, 1998-99, 2004-06.
A maior frequência de ocorrência de fenómenos climáticos extremos é uma das consequências das
alterações climáticas expetáveis em Portugal. Neste âmbito os fenómenos serão essencialmente de
dois tipos:
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‒ maior concentração da precipitação acumulada em períodos mais reduzidos de tempo e
tendência para ligeira redução dos volumes anuais;
‒ picos térmicos mais acentuados, nomeadamente em relação às temperaturas máximas
(durante a estação seca), com uma tendência para um ligeiro aumento dos seus valores
médios.
De forma sintética, esta nova realidade tenderá a provocar um aumento do deficit hídrico na maior
parte do território nacional e repare-se na distribuição geográfica do Índice de Aridez[1], mesmo para
o período entre 1981 e 2010.

Figura 3-1 – Índice de Aridez 1980-2010 (Fonte: ICNF)
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Este índice é calculado com base na relação entre a quantidade acumulada de precipitação ao longo do período
e o valor da Evapotranspiração potencial no mesmo período.
[1]

Como se pode observar, mais de metade do território apresentava já “carência” de água significativa
(elevada e muito elevada), com a precipitação a não ser suficiente para cobrir pelo menos 65% das
necessidades.
Ora, com o processo de alterações climáticas em curso, esta tendência tenderá a agravar-se de forma
significativa, não só pela redução dos valores acumulados de precipitação, mas também pelo aumento
dos valores de evapotranspiração (essencialmente devido ao aumento dos níveis de temperatura).
Assim, e se pretendemos manter níveis de competitividade na agricultura praticada no nosso
território, o regadio constituir-se-á como peça de importância essencial e crescente desse futuro.
Num estudo publicado em 2010[2] , foi analisado o risco de secas (hidrológicas) em Portugal
Continental, abrangendo o período de 1901 a 2006. De acordo com os seus autores, e para o período
em análise, “verifica-se a ocorrência de um elevado número de secas - em Beja, 28, seguido de Évora
com 25, Porto com 23 e Lisboa com 21. Alguns episódios de seca destacam-se, não só pela sua
duração, mas também pelo número de meses consecutivos em situação de seca severa e extrema.
São de realçar:
‒ em termos de duração:
1933 –1935 no Porto (26 meses), Lisboa (15 meses), e Beja (28 meses)
1943 – 1946 no Porto (38 meses), Lisboa (26 meses), Évora e Beja (29 meses)
1953 –1955 no Porto (25 meses), Évora (23 meses) e Beja (24 meses)
1973 – 1976 em Lisboa (28 meses) e Évora (18 meses)
1979 – 1982 em Évora (33 meses) § 1991 – 1992/3 em Lisboa e Beja (24 meses), Évora (18 meses)
1994 – 1995 em Lisboa (22 meses), Évora e Beja (20 meses)
2004 – 2006 em Beja, (33 meses), Évora, Lisboa e Porto (16 meses).
‒ em termos de intensidade (número de meses consecutivos em seca severa ou extrema):
12 meses – Beja, 1943-1946 e 1994-95
11 meses – Beja, 1994-1995
10 meses – Beja e Porto, 2004-2006
9 meses – Beja 1980-1981; Lisboa e Évora, 2004-2006”
A maior frequência e intensidade de situações de seca, que se verifica nas últimas décadas em
Portugal, aumenta o risco e a vulnerabilidade da agricultura a este fenómeno.
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[2]

“Riscos de seca em Portugal Continental”, de Vanda Cabrinha Pires et alli (in Terrirorium 17, 2010, pg.27-34)

Estas secas, conjugadas com a evolução climática provável, têm dois tipos de impactos sobre o
regadio:
‒ tornam-no “ainda mais necessário”, dado o aumento das necessidades de rega para suprir um
deficit hídrico crescente (temperaturas mais elevadas) e o alongamento (no tempo e no espaço)
dos períodos com deficit (irregularidade e redução dos volumes de precipitação);
- é necessário aumentar o armazenamento de água nas diversas bacias hidrográficas, dada a maior
irregularidade da precipitação e a sua tendencial de diminuição e ainda a tendência de decréscimo
das afluências e a uma maior irregularidade intra e inter-anual associada a essas afluências;
sob pena de se terem perdas evidentes em termos de produtividade dos principais fatores de
produção.

3.2. Geomorfologia e Solos
3.2.1 Geomorfologia
Apresenta-se na Figura 3-2 as grandes unidades geomorfológicas identificadas, em Portugal, sendo
que na sua delimitação se teve por base, essencialmente, a análise dos padrões da textura (fornecida
por imagens SRTM), com revisão e adaptação posterior face à altimetria e à geologia. Na sua definição
foram considerados três níveis taxionómicos.
As três unidades de 1º nível baseiam-se nas unidades morfostruturais clássicas da Península Ibérica.
As dez unidades de 2º nível constituem, na sua maioria, divisões clássicas do relevo de Portugal, agora
agrupadas de acordo com a metodologia adotada e designadas como unidades morfosculturais. As 56
unidades de 3º nível (subunidades morfosculturais) foram individualizadas com base nos padrões de
relevo identificados e na observação de campo e adquiriram uma designação baseada essencialmente
nas geoformas que as individualizam e na toponímia local. As unidades geomorfológicas identificadas
são descritas através de características do relevo, dissecação fluvial, estruturas, tipo de drenagem e
base geológica, bem como de parâmetros numéricos gerados de forma automática, como classes de
altitude e de declividade.
Uma muito breve descrição das unidades de 1º e de 2º nível, permite afirmar que:
Unidade 1. Maciço Ibérico - é o núcleo antigo da Península, pré-Mesozóico, e ocorre, essencialmente,
no seu sector ocidental. Ocupa 70% de Portugal, sendo o seu relevo dominado por superfícies de
aplanamento, mais ou menos dissecadas pela erosão fluvial ou deslocadas pela tectónica cenozoica.
Engloba as rochas dos ciclos pré-Mesozóico, com predomínio das séries sedimentares, vulcanosedimentares e granitóides. As estruturas tectónicas de maior dimensão têm um rumo dominante
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NW-SE correspondentes ao alinhamento de cristas de quartzitos que caracterizam áreas importantes,
devido ao efeito seletivo da erosão. A fracturação ficou também fortemente impressa e controlou a
evolução do relevo. Destacam-se as fraturas e falhas de orientação N-S a NNE-SSW, NE-SW e NW-SE.
As falhas de orientação próxima de N-S, evidenciam frequentemente provas de

Figura 3-2- Unidades Geomorfológicas de Portugal
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Reativação no ciclo alpino, com forte expressão no relevo através de escarpas de falha, e como limites
de blocos soerguidos e de bacias de desligamento. São também importantes na evolução do relevo as
falhas de orientação NE-SW, que limitam relevos bem individualizados.
De uma forma geral a rede de fraturas controla a organização da rede de drenagem. O padrão da rede
é normalmente hierarquizado e dendrítico, embora fatores tectónicos ativos influenciem o
desenvolvimento de redes semi-paralelas.
No Maciço Ibérico distinguem-se 3 domínios morfo-esculturais (2º nível), cuja evolução
geomorfológica foi condicionada essencialmente pela diferenciação tectónica e distintas condições
climáticas.
Unidade 1.1. Planaltos e Montanhas do NW Peninsular - ocupam 33% de Portugal. Caracterizam-se
por blocos levantados a cotas diversas, com destaque para as superfícies situadas entre 800 e 1500
m. Subsistem também algumas superfícies aplanadas entre 500 e 800 m. Os blocos mais elevados por
ação tectónica (1000 a 1500 m) tendem a uma maior dinâmica e dissecação fluvial. Esta unidade
geomorfológica é constituída, essencialmente, por rochas graníticas hercínicas de fácies
metassedimentar. Os relevos residuais são, essencialmente quartzíticos e graníticos; na proximidade
do atlântico, a incisão fluvial promoveu uma forte erosão - que se traduz numa paisagem de colinas e
vales.
Unidade 1.2. Sistema Central - ocupa 4% de Portugal e constitui um alinhamento montanhoso de
contornos pouco precisos e de orientação geral NE-SW. No sector mais ocidental separa as unidades
11 e 1.3. Este alinhamento montanhoso estabelece um degrau mais alto com o bloco situado a sul
(Planaltos do SW Peninsular e Bacia Cenozóica do Alto Tejo), genericamente menos levantados do que
o bloco situado a norte (Montanhas e Planaltos do NE Peninsular e Bacia Cenozóica do Douro).
Unidade 1.3. Planaltos do SW Peninsular - ocupam 32% de Portugal e corresponde ao Sul da Meseta.
Esta unidade caracteriza-se por superfícies aplanadas entre 300 e 400 m, sobre um substrato
essencialmente metassedimentar, por vezes sobre granitoides, e pontualmente sobre rochas máficas.
Da superfície aplanada sobressaem alguns relevos residuais, com destaque para as cristas quartzíticas
da Serra de S. Mamede e o maciço ígneo aflorante na Serra de Monchique. O desnivelamento
tectónico é mais evidente na escarpa da falha da Vidigueira com orientação aproximada E-W e no
levantamento da Serra do Caldeirão. Nela verifica-se uma menor incisão fluvial e melhor preservação
das superfícies de aplanamento. Contudo, é notada a forte imposição da bacia do Guadiana traduzida
por um rebaixamento progressivo da superfície no sentido do curso principal.
Unidade 1.4. Berlengas - São pequenos afloramentos de granito e metassedimentos pré-mesozóicos,
expressão do Bloco das Berlengas que limita a oeste a Bacia Lusitânica.
Unidade 2. Bacias Mesozoicas Ibéricas Pouco Deformadas Estão representadas pelas Bacias
Lusitânica e Algarvia, respetivamente nas orlas ocidental e meridional, que correspondem a 8% do
território de Portugal[1],. Contudo, nas proximidades da fachada atlântica, estas unidades mesozoicas
estão frequentemente cobertas por sedimentos cenozoicos não consolidados ou pouco consolidados
(que integram as Planícies Costeiras, englobadas nas Bacias Cenozoicas).
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Unidade 2.1. Bacia Lusitânica - localiza-se a ocidente da placa Ibérica, num contexto de uma bacia
distensiva, pertencente a uma margem continental do tipo atlântico de rift não vulcânica. Com cerca
de 5000 m de espessura máxima, estende-se por cerca de 200 km NNW-SSE e 100 km E-W, com cerca
de 2/3 aflorando na área continental emersa, estando a restante área imersa na plataforma
continental. Esta Bacia caracteriza-se, essencialmente, pela alternância de sedimentos clásticos
aluviais e níveis marinhos (essencialmente de calcários e margas).
Estão diferenciadas grandes sequências limitadas por descontinuidades. A primeira etapa de
enchimento é dominada pela presença dos Grés de Silves e pelas Margas da Dagorda, com níveis
evaporíticos, a que se sucedem dolomites, margas e calcários. As três etapas seguintes estão
representadas essencialmente por níveis de calcários e de arenitos. Uma quinta etapa marca a
inversão tectónica que afetou a Ibéria no Cretácico Superior. O regime compressivo que se sucede
deformou estas unidades sedimentares, em conjunto com o substrato representado pelo Maciço
Ibérico.
No relevo desta Bacia destacam-se os blocos tectónicos individualizados como unidades de 3º nível
(casos das serras calcárias da Boa Viagem e da Arrábida, estruturas monoclinais aflorantes no seio da
plataforma litoral – e do Maciço Calcário Estremenho).
As formas de erosão cársica constituem um aspeto fundamental do relevo desta região devido ao
predomínio de rochas carbonatadas. Um outro aspeto fundamental no relevo de algumas áreas está
relacionado com a tectónica diapírica. As ocorrências ígneas essencialmente do Cretácico Superior
correspondem aos derrames basálticos da região de Lisboa, às rochas ígneas sub-vulcânicas de Sintra
e aos pequenos afloramentos correspondentes ao enchimento de chaminés vulcânicas
Unidade 2.2. A Bacia Mesozoica do Algarve- estende-se do Cabo de São Vicente ao Guadiana (~140
km), penetrando irregularmente para o interior entre 3 a 25 km, sobre terrenos do Carbonífero. Na
fachada atlântica, a sul, algumas unidades mesozoicas apresentam morfologia aplanada de baixa
altitude, enquadrada nas Planícies Costeiras.
Nesta Bacia desenvolveu-se em regime tectónico de estiramento e adelgaçamento litosféricos. Os
Grés de Silves constituem a base da bacia, constituídos por depósitos arenítico-conglomeráticos e
pelitos vermelhos com finas intercalações de siltitos e de dolomites e, na parte superior, por arenitos
vermelhos. Sucede-se a espessa série pelítica, margosa e calcário-dolomítica conhecida por Complexo
Margo-carbonatado de Silves, com a série vulcano-sedimentar associada. Sucedem-se dolomitos e
calcários dolomíticos geralmente maciços. As restantes unidades jurássicas são essencialmente
calcárias e ocasionalmente margo-calcárias. As unidades cretácicas são essencialmente calcárias, com
margas e dolomites; arenitos, argilas e conglomerados são ocasionais.
O contacto com o Maciço Ibérico é estabelecido, a norte, pela estreita faixa dos Arenitos de Silves,
que definem, em geral, uma área deprimida relativamente às cornijas dolomíticas que dominam a sul.
Mais para sul no designado barrocal algarvio, dominam as unidades calcárias e afins do Jurássico. Aqui,
o relevo está marcado pela atividade tectónica, sendo a erosão cársica responsável pelo afeiçoamento
dos fundos das depressões.
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Unidade 3. Bacias Cenozoicas Ibéricas - têm maior expressão as Bacias do Tejo e de Alvalade, que
correspondem a 15% de Portugal. As Bacias Cenozoicas do Douro e do Guadiana têm uma reduzida
expressão.
Correspondem a depressões alongadas NE-SW que começaram a ser preenchidas no Eocénico Médio.
Até ao Tortoniano médio a sua evolução foi marcada pela lenta e gradual erosão do Maciço Ibérico,
sob condições de deformação tectónica contínua e de condições climáticas semiáridas a subtropicais
com longa estação seca, que favoreceram a aplanação e o transporte de materiais arenosos
feldespáticos.
As superfícies de descontinuidade sedimentar registadas podem ser correlacionadas com os episódios
compressivos entre a Ibéria, a Eurásia e África. O registo sedimentar das principais bacias cenozóicas
portuguesas inclui unidades continentais no interior do território, que passam, progressivamente, a
sedimentação marinha para as áreas mais próximas do litoral atual, testemunhando diversos
acontecimentos paleogeográficos, tectónicos, climáticos e eustáticos.
Nas Bacias Cenozoicas incluem-se as Planícies Costeiras (de origem marinha e aluvial), em geral
superfícies aplanadas com altitudes inferiores a 100 m e ocupadas por sedimentos arenosos.
Unidade 3.1. Bacias Cenozoicas do Tejo e de Alvalade - separadas por um pequeno horst atravessado
pelo rio Sado, são planícies de enchimento aluvial contíguas, com escalonamento de diversas
superfícies. As superfícies mais antigas evidenciam um padrão de erosão por incisão de cursos de água.
Os níveis inferiores são relativos aos terraços e aluviões quaternários.
A Bacia do Tejo estende-se desde a região de Lisboa- Setúbal, ultrapassando a fronteira com Espanha
na área de Castelo Branco, e ocupa todo o Ribatejo, grande parte do Alto -Alentejo e o sul da Beira
Baixa. O enchimento sedimentar iniciou-se a meados do Eocénico, mas a partir do Pliocénico ocorreu
a transição para a etapa de incisão.
A Bacia de Alvalade desenvolve-se a sul da Bacia do Tejo, numa área que corresponde em parte à bacia
hidrográfica do Sado. Teve uma evolução distinta do Tejo e está preenchida por sedimentos de fácies
continental e de fácies marinha, representativas do preenchimento de um golfo aquando da
transgressão fini-Miocénica.
Unidade 3.2. Bacia Cenozoica do Douro - Está no limite SW da Bacia Cenozoica do Douro, na região
de Nave de Haver (concelho de Almeida) onde são dominantes níveis areno-conglomeráticos quartzofeldspáticos. A definição dos limites desta unidade faz-se por critério litológico atendendo ao facto de
ser impercetível uma mudança de padrão de relevo relativamente ao Planalto de Miranda-Sabugal.
Os pequenos afloramentos cenozoicos isolados do NE do país, dispersos no contexto de paleovales e
de bacias de desligamento, não evidenciam padrões e dimensão que justifique a sua inclusão nesta
unidade.
Unidade 3.3. Bacia Cenozoica do Guadiana - Os sedimentos cenozoicos situam-se na região de Elvas,
com predomínio de conglomerados. Não se individualizam os pequenos afloramentos de sedimentos
pouco espessos, nos quais não é observado um padrão de relevo distinto da unidade envolvente
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Unidade 3.4. Planícies Costeiras - constituem 7% do território e definem uma linha de fronteira
irregular que separa um domínio de baixa altitude, em geral inferior a 100 m, das restantes unidades.
O padrão de relevo uniforme resulta de uma cobertura sedimentar predominantemente arenosa.
Ocasionalmente, observa-se um padrão ondulado correspondente a campos dunares, em especial em
áreas de maior largura da faixa costeira, nomeadamente nas regiões e Aveiro e de Setúbal.

[1]

Nomeadamente 7% na Bacia Lusitânica e 1% na Bacia Algarvia

3.2.2 Solos
Em Portugal há uma grande diversidade de solos, como se mostra esquematicamente na Figura 34.
Esta variabilidade morfológica, física e química implica importantes desafios na sua utilização agrícola.
Acresce que parte significativa dos solos são pouco profundos, algo pedregosos e ácidos, e
normalmente ocorrem em zonas de topografia acidentada, ou seja, muitos dos solos que ocorrem em
Portugal são esqueléticos e pobres, de fertilidade relativamente baixa.
O solo resulta da combinação e interação de cinco fatores: material de origem (rocha base), relevo,
clima, organismos vivos e tempo. Em Portugal, resumidamente, pode dizer-se que predominam 3
fatores:
• O material de origem - há materiais de características muito variáveis, mas predominam as rochas
metamórficas, como os xistos, as rochas sedimentares, como os arenitos, as areias e os calcários, e as
rochas magmáticas, como os granitos e basaltos.
• O relevo – é muito variável e apresenta com frequência declives acentuados, o que não favorece a
formação de solos profundos
• O clima - caraterizado por invernos chuvosos e verões secos e quentes, o que também não contribui
para a formação de solos profundos.
Como consequência das interações entre estes fatores, cada solo apresentará um conjunto próprio
de propriedades e características, como por exemplo a profundidade, pedregosidade, cor, textura,
estrutura, composição química e fertilidade.
Para além de características físicas limitantes (pouca profundidade, elevada pedregosidade e textura
predominantemente arenosa), a maioria dos solos em Portugal têm baixa fertilidade natural, devido
aos declives, espessuras, e pH disponíveis.
No que respeita ao teor em matéria orgânica, se generalizarmos, pode dizer-se que a sul do Tejo, os
solos apresentam frequentemente baixos teores de matéria orgânica, ou seja são mais pobres,
relativamente aos a norte, com teores mais elevados. A exceção a sul do Tejo são alguns vales e os
chamados “Barros de Beja”, que possuem elevada fertilidade pelo seu material de origem (basaltos e
calcários).
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Adicionalmente, é preciso ter em consideração que parte do nosso país se encontra suscetível à
desertificação. Nas causas apontadas pata tal inclui-se a erosão, a intensificação das culturas
agrícolas[1], a contaminação do solo por pesticidas e fertilizantes, as alterações da paisagem e os
problemas socioeconómicos que afastam as pessoas do interior e promovem a perda de
biodiversidade, assim como os incêndios recorrentes.
Do cruzamento destes fatores resulta que o solo, em grandes áreas, tem pouca capacidade de
fornecer todos os nutrientes necessários para a agricultura.
Os solos de alta fertilidade, em Portugal, apenas ocorrem em cerca de 4% do território e restringemse, essencialmente, aos chamados Barros e às zonas de aluvião adjacentes a linhas de água. São os
chamados solos de classe A.
No outro extremo, temos os solos de classe E, “que têm uma capacidade de uso muito baixa” e
ocupam a maior parte do país. Estes solos têm fortes restrições ao uso agrícola, podendo destinar-se
à vegetação natural ou à floresta.

Figura 3-3-- - Índice de erodibilidade dos solos (IDRHa e EAN 2003)
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Para a classificação dos solos, que se apresenta, na Figura 34, utilizou-se unicamente os primeiro e
segundo escalões hierárquicos.

Figura 3-4-Carta de Solos de Portugal (simplificada)

De forma mais esquemática e no que respeita à componente física dos solos tem-se:
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Teor de argila

Teor de limo

Teor de areia

Figura 3-5- Componentes físicas dos solos

Esta informação foi recolhida a partir da Base de dados da INFOSOLOS, disponível online em
https://portalgeo.iniav.pt/portal/apps/webappviewer/index.html

Refira-se também que a utilização de práticas de cultivo desadequadas reduz a fertilidade do solo e aumenta o risco de
erosão
[1]

3.3. Recursos hídricos
3.3.1 Precipitação
De forma muito global pode afirmar-se que os recursos hídricos nacionais podem caraterizar-se pela
sua relativa abundância (a precipitação média anual é da ordem dos 950 mm), irregular distribuição
espacial (maior abundância no Norte de Portugal Continental e na vertente atlântica, maior escassez
a Sul do Tejo e na vertente continental), acentuada sazonalidade (as precipitações estão concentradas
entre o final do Outono e o princípio da Primavera) e a grande irregularidade inter-anual, situação
típica do clima atlântico/mediterrânico que é o predominante.
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Acresce que a distribuição da precipitação, em Portugal, é altamente condicionada pela hipsometria
do território, com as serras da Peneda-Gerês/Marão, Caramulo/ Montemuro e Lousã/Estrela, com os
seus vales encaixados, a darem lugar aos principais polos pluviométricos.

Figura 3-6 – Precipitação anual (Fonte: INAG)
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Figura 3-7 – Hipsometria (Fonte: APA 2015)

Esquematicamente, as regiões situadas a norte do rio Tejo (litoral e centro) têm precipitações anuais
superiores à média do país, apresentando as regiões a sul e do interior norte valores
significativamente inferiores. As bacias hidrográficas dos rios Minho e Lima apresentam os valores
mais elevados de precipitação anual média (superiores a 2000 mm), enquanto a bacia hidrográfica do
rio Guadiana tem o valor de precipitação anual média mais baixo, na ordem de 550 mm.
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3.3.2 Recursos hídricos superficiais
Portugal é um país relativamente “rico” em recursos hídricos superficiais potenciais. Possui as áreas
terminais de diversas bacias que na Península Ibérica drenam para o Atlântico e, por isso, provêm de
Espanha cerca de 40% das águas de que dispõe.
O escoamento médio anual gerado em Portugal é da ordem dos 385 mm/ano.
Contudo, as caraterísticas da variabilidade, acima referidas para a pluviometria, são mais acentuadas
quando se passa ao escoamento superficial, com as assimetrias e irregularidades sazonais e interanuais serem muito marcadas.
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Figura 3-8 – Escoamento (Fonte: APA 2015)
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Figura 3-9 -Escoamento médio em regime natural (Fonte: APA 2019)

O regime hidrológico de muitos dos nossos rios, em particular os de menor bacia hidrográfica, é quase
“torrencial”, ou seja, neles assiste-se a grandes escoamentos, mesmo a cheias, na época das chuvas e
a caudal diminuto ou nulo na época seca.
As grandes variações climáticas, morfológicas e de substrato que caracterizam o território nacional
permitem que o mesmo funcione como suporte a uma elevada diversidade de coberto vegetal e
florística, com abundância de espécies endémicas.
A conjugação destes fatores pode ser evidenciada analisando a carta da evapotranspiração real.
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Figura 3-10 -Evapotranspiração Real (Fonte: APA 2015)

3.2.3 Recursos hídricos subterrâneos
A disponibilidade recursos subterrâneos está muito condicionada pela geologia e intimamente
relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território, destacando-se:
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•

•
•

os terrenos antemesozóicos do Maciço Antigo (Hespérico), constituídos fundamentalmente
por rochas eruptivas, sobretudo granitos, e rochas metamórficas, xistos e grauvaques,
sistemas de natureza fissurada cuja produtividade hidráulica é diminuta se excetuarmos as
intercalações calcárias que por vezes se encontram;
os terrenos mesozoicos nas orlas ocidental (de Espinho a Sines) e no Algarve, formados por
rochas sedimentares que conformam aquíferos com produtividade já expressiva e onde estão
instaladas captações de água para rega e produção de água potável;
os terrenos de cobertura, mais recentes, na bacia sedimentar do Tejo e do Sado, constituindo
terraços e depósitos de praias antigas.

Nas bacias meso-cenozóicas, ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco
ou nada afetadas por fenómenos de metamorfismo, encontram-se os aquíferos mais produtivos e
com recursos mais abundantes. O Maciço Antigo, constituído fundamentalmente por rochas eruptivas
e metasedimentares, que ocupa cerca de 2/3 do território, dispõe, em geral, de poucos recursos,
embora se assinalem algumas exceções, normalmente relacionadas com a presença de maciços
calcários. Na bacia sedimentar do Tejo e Sado existem furos altamente produtivos.
Existe uma correspondência entre a distribuição e características dos sistemas aquíferos[1] e a das
unidades geológicas, constituindo estes a base para o estabelecimento, de quatro unidades
hidrogeológicas/morfo-estruturais em que o país se encontra dividido, a saber:
•
•
•
•

Maciço Antigo, Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico.
Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental.
Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional.
Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado.

Considera-se como sistema aquífero um domínio espacial, limitado em superfície e em profundidade, no qual
existe um ou vários aquíferos, relacionados ou não entre si, mas que constitui uma unidade prática e que a pode
ceder em quantidades economicamente aproveitáveis.
[1]
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Figura 3-11 - Unidades Hidrogeológicas (Fonte: APA 2019)

No Maciço Antigo foram individualizados 10 sistemas aquíferos, cujo suporte litológico é constituído,
maioritariamente, por calcários, quartzitos e gabros paleozóicos, depósitos de idade terciária e
terraços e cascalheiras que ocupam depressões instaladas no soco antigo.
A distribuição destes sistemas pode observar-se no mapa anexo:
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Figura 3-12 – Sistemas Aquíferos (Fonte: APA 2019)

Na Orla Ocidental encontram-se 27 sistemas aquíferos individualizados, em que as principais
formações aquíferas são constituídas por:
• rochas detríticas terciárias e quaternárias (areias, areias de duna, terraços, aluviões, etc.);
• arenitos e calcários cretácicos;
• calcários do Jurássico.
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A distribuição espacial destes pode ver-se no mapa abaixo:

Figura 3-13 - Aquíferos individualizados (Fonte: APA 2019)

Na Orla Meridional, as principais litologias que constituem o suporte dos 17 sistemas definidos são:
• formações plioquaternárias (areias e cascalheiras continentais, areias de duna, etc.);
• formações miocénicas, fundamentalmente de fácies marinha;
• formações detríticas e carbonatadas cretácicas;
• formações calcárias e dolomíticas do Jurássico.
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A distribuição espacial destes sistemas aquíferos pode ser observada no mapa seguinte:

Figura 3-14 - Aquíferos no Algarve (Fonte: APA 2019)

Na Bacia Tejo-Sado, os sistemas aquíferos definidos são em número de quatro e as formações mais
produtivas e que constituem o suporte dos sistemas são:
• formações quaternárias (aluviões e terraços);
• formações terciárias, fundamentalmente pliocénicas e miocénicas (Grés de Ota, Calcários de
Almoster, Série greso-calcária, etc.).
A distribuição dos sistemas aquíferos pode observar-se no mapa abaixo.
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Figura 3-15 - Aquíferos na Bacia Tejo-Sado (Fonte: APA 2019)

Existem zonas potenciais, dentro destas Unidades Hidrogeológicas, onde não foi definido qualquer
sistema. Tal não significa necessariamente a inexistência de aquíferos, mas apenas que estes têm uma
importância pequena, de carácter local, sobretudo quando comparados com sistemas aquíferos
próximos, com importância regional.
De forma agregada por regiões hidrográficas, as disponibilidades hídricas subterrâneas de referência
são:
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Figura 3-16 - Disponibilidades hídricas (Fonte: APA 2019)

3.2.4 Bacias hidrográficas internacionais
Porque a maior parte do território continental português é ocupado por bacias hidrográficas
partilhadas com Espanha, sendo que cerca de 40 % dos escoamentos superficiais que ocorrem em
Portugal têm origem em Espanha e as relações bilaterais no domínio dos recursos hídricos entre os
dois países ibéricos são antigas, tendo pela primeira vez sido estabelecidas no Tratado dos Limites de
1864.

Figura 3-17 - Bacias hidrográficas internacionais (Fonte: APA 2020)
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Presentemente, as relações entre Portugal e Espanha no domínio dos escoamentos nos rios
“internacionais” são reguladas pela Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, de 1998, conhecida por Convenção
de Albufeira, e pelos aditamentos a esta já acordados. Nomeadamente, e com o objetivo de garantir
caudais ambientais mínimos na parte portuguesa dos rios luso-espanhóis, foram fixados os caudais
mínimos anuais a libertar por Espanha. Em 2008 foi aprovada uma emenda à Convenção de Albufeira
que estabeleceu caudais mínimos mensais.

3.2.5 Da utilização dos Recursos Hídricos
Em Portugal, de uma forma aproximada, o sector agrícola (incluindo a pecuária) é responsável por
75%; Indústria – 5%; Urbano – 20%, do total de água utilizada no país. Os pesos dos sectores não
consideram a água utilizada no sector energético, pois se considera que este não é um uso
consumptivo.
Na satisfação destas necessidades, os recursos hídricos subterrâneos sempre desempenharam um
importante papel, tanto no abastecimento das populações como na origem de água para a agricultura
e a indústria. Na realidade, quase sempre constituíram as primeiras origens de água, tendo mantido
esse desempenho em muitas regiões, até há pouco tempo, e mantendo-o ainda noutras. Mesmo em
vastas zonas onde as águas subterrâneas são escassas, elas podem ser fundamentais, na ausência de
outros recursos hídricos economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de
núcleos urbanos ou industriais de pequena dimensão, de explorações agro-pecuárias e do regadio de
pequenas explorações agrícolas.
Para compensar e contrariar as características e irregularidades do regime de escoamento superficial,
e tendo em vista propiciar recursos adequados às atividades económicas que dependem mais
fortemente deste recurso, sobretudo a agricultura e a produção de energia elétrica, foram sendo
realizados ao longo dos anos aproveitamentos hidráulicos baseados em barragens de armazenamento
com capacidade para a regularização anual e inter-anual dos caudais, a Norte do Tejo com predomínio
para os aproveitamentos hidroelétricos, a Sul do Tejo para os hidroagrícolas.
Do ponto de vista dos usos em Portugal, para além dos usos para o abastecimento urbano que podem
encontrar-se em todas as bacias hidrográficas, as águas das bacias do rio Douro e as outras situadas a
Norte deste rio, Minho, Lima e Cávado, são utilizadas fundamentalmente para fins hidroelétricos (e
alguns regadios), as águas das bacias dos rios a Sul do Tejo, Guadiana, Sado, Mira e ribeiras do Algarve
para fins hidroagrícolas, fundamentalmente, e as águas do Tejo, Mondego e Vouga para ambos estes
fins, sendo aí comuns os aproveitamentos de fins múltiplos.
Na figura seguinte apresenta-se a distribuição das principais barragens/albufeiras existente em
Portugal.
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Figura 3-18 - Localização das albufeiras (Fonte: APA 2019)
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3.4. Alterações Climáticas e Regadio
As alterações climáticas previstas irão ter um impacto significativo, nomeadamente em
Portugal, com importantes implicações de natureza social, económica e ambiental, exigindo
que se tomem medidas de adaptação, a médio e longo prazo, que permitam uma redução do
risco, quer a nível global quer a nível individual, nomeadamente, nas atividades e no
investimento na agricultura.
A água desempenha um papel ímpar na transmissão dos impactos das alterações climáticas à
população, às atividades económicas e sociais, e aos ecossistemas. Com efeito, as alterações
climáticas condicionam as diversas componentes do ciclo hidrológico e de outros ciclos
biogeoquímicos, que com ele interagem.
No estudo do regadio, o papel destacado da água resulta, também, da relevância que ela tem
como elemento estruturante deste.
Assim, neste ponto particular atenção será prestada à problemática dos recursos hídricos e
das necessidades de água.
A adaptação a esta mudança exige a atualização da forma como a sociedade se protege e gere
os seus recursos hídricos. A médio ou a longo prazo é possível perspetivar fazê-lo quer por
diminuição dos consumos[1]/aumento da eficiência da utilização da água, quer por soluções
inovadoras com impacto positivo na gestão dos recursos hídricos, como o aumento da
capacidade de armazenamento dos escoamentos superficiais e de adução de água par rega,
a dessalinação da água do mar[2], o melhoramento da previsão meteorológica, o
desenvolvimento dos sistemas eficazes de tratamento e de reutilização da água, o
aperfeiçoamento dos sistemas de monitorização e de previsão das necessidades, a melhoria
do conhecimento e dos processos de tomada de decisão.

Nomeadamente adotando culturas ou novas variedades menos consumidoras de água ou praticando a rega
por métodos mais eficientes e com uma condução do regadio com algumas restrições hídricas.
[1]

[2]

Com instalações de baixo custo e sem emissões de gases com efeito de estufa

Cenários Previsíveis

Para analisar e avaliar as alterações climáticas prováveis têm vindo a ser desenvolvidos
diversos modelos, de complexidade crescente, que embora apontem todos num sentido
convergente, nem sempre fornecem resultados coincidentes, quando analisados em
pormenor.
Genericamente, os modelos assinalam uma diminuição das calotes polares, uma subida do
nível médio do mar e um aumento da temperatura média, e ainda, alterações nos regímenes
da temperatura, da precipitação e do escoamento superficial, que afetam a quantidade e a
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qualidade das disponibilidades de água, condicionando os seus usos e, nalgumas regiões,
acentuando os fatores de risco de inundação e seca.
Dos modelos mais divulgados em Portugal vamos referir unicamente os principais resultados
de dois.
Um por ser o que a Agência Portuguesa para o Ambiente utiliza, nomeadamente no contexto
dos seus estudos de avaliação de impactos das Alterações Climáticas- o IPCC de 2013 (Climate
Change 2013). Neste, as principais consequências dos dois Cenários aí construídos (RCP4.5 –
efeitos mais moderados e RCP8.5 – efeitos mais severos), que são identificados e descritos no
relatório, podem ser descritas pela evolução provável da temperatura média anual:

Figura 3-19 - Cenários IPCC (Fonte: APA 2013)

De acordo com esta provável evolução da temperatura, haverá um aumento das necessidades
hídricas das culturas, para repor o deficit hídrico crescente com que irão ser confrontadas e
da evaporação de água a partir dos armazenamentos.
Outro dos resultados obtidos, para qualquer destes cenários, é uma diminuição da
precipitação anual média e sobretudo da sua regularidade, isto é, teremos, em geral, menores
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volumes e mais irregularmente distribuídos. Acresce que esta variação não apresenta um
padrão de variação uniforme no território nacional.
Em consequência, a evolução prevista para os escoamentos superficiais médios anuais, a nível
das grandes bacias hidrográficas, é a seguinte:

Tabela 3-1 - Evolução previsível dos escoamentos (Fonte: APA 2013)

De acordo com o quadro anterior, é evidente que, em termos hidrológicos, qualquer dos
cenários apresenta um impacto relevante em matéria de disponibilidades hídricas no
horizonte temporal considerado (redução entre os 5 e os 10% até 2040, e redução entre os
10 e os 20% até 2070).
Em termos agregados de índice de aridez/suscetibilidade à desertificação tem-se a seguinte
previsão de evolução:
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Figura 3-20 - Suscetibilidade à Desertificação - Média 30 anos no pior cenário [RCP 8.5] (Fonte: APA 2013)

Este facto vem chamar à atenção para a relevância de, em muitas da Regiões Hidrográficas,
dever ser encarada a necessidade de fomentar o coberto vegetal e de promover o aumento
das capacidades de armazenagem/regularização dos escoamentos como forma de gerir este
aumento de escassez de recursos hídricos.
Abordagem distinta, é a que tem sido desenvolvida pelo IPMA, I.P., em parceria com o
Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa e integrado no projeto "localwarming" do
programa ADAPT.
Os resultados deste projeto, referentes ao clima previsto até ao final do século XXI,
identificam as anomalias em relação à normal de referência 1971-00 e utilizando dois cenários
socioeconómicos contrastantes. Foi utilizado como menos gravoso o cenário RCP4.5,
correspondente a uma evolução socioeconómica que controla o aumento das emissões com
gases de efeito de estufa, atingindo-se um máximo da concentração em meados do século.
Como contraste, foi utilizado o cenário mais gravoso RCP8.5, que apresenta um crescimento
contínuo nas emissões durante o século.
Apresentam-se seguidamente alguns dos resultados obtidos, para o cenário RCP4.5, que se
admitem mais significativos para o presente estudo.
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1. Parâmetros com particular impacto na necessidade de água (das plantas) e suscetibilidade
à seca:

•

Temperatura média anual (ºC)

Figura 3-21 – Evolução previsível da temperatura média (Fonte: IPMA 2016)

Verifica-se um aumento da temperatura média anual de uma forma quase generalizada, o
qual é particularmente nítido a sul do Tejo.
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•

Nº dias com temperatura >= 35º

Figura 3-22 – Evolução previsível do Nº de dias muito quentes (Fonte: IPMA 2016)

Verifica-se um aumento generalizado do número de dias em que a temperatura média é
elevada, evolução particularmente nítida no Baixo Alentejo e margem esquerda do Guadiana.
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•

Precipitação média anual (mm)

Figura 3-23 – Evolução previsível da precipitação média (Fonte: IPMA 2016)

Verifica-se uma diminuição de precipitação anual, que é particularmente significativa a sul do Tejo.
A modificação do regime pluviométrico conduzirá a variações no volume, na qualidade e na
distribuição das disponibilidades de água superficiais e subterrâneas.
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•

Nº dias com precipitação >= 50 mm

Figura 3-24 – Evolução previsível da duração dos períodos de precipitação (Fonte: IPMA 2016)

Verifica-se uma diminuição significativa do número de dias de forte precipitação, praticamente em
todo o território.
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2.

Aridez

•

Índice de aridez anual

Figura 3-25 – Evolução previsível do Índice de Aridez (Fonte: IPMA 2016)

Embora o índice de aridez se acentue no território nacional, a sua distribuição não sofre uma alteração
significativa.
Assim, os fenómenos extremos (cheias e as secas) parecem, igualmente, estar a aumentar em
resultado da alteração do regime de precipitação no sentido de uma maior variabilidade da
precipitação anual e diária e de uma maior incidência dos períodos húmidos em épocas de menor
duração. Pode parecer paradoxal, mas períodos de precipitação intensa, separados por longos
períodos de seca, suscitam um aumento simultâneo do risco das cheias e das secas.
A subida do nível médio do mar contribui também para o aumento do risco de inundações costeiras e
dos troços fluviais junto à costa.
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A estes impactos sobre a quantidade da água acrescem os impactos sobre a sua qualidade,
relacionados com a elevação da temperatura do ar, diminuição dos escoamentos, intensificação dos
fenómenos extremos ou subida do nível médio do mar, com a consequente salinização de aquíferos
costeiros.
Do lado da procura de água, ocorrem alterações dos volumes de água consumidos pelas diversas
atividades utilizadoras e modificações da distribuição temporal destes consumos. Nomeadamente,
são de esperar acréscimos nos volumes de água utilizados pelas plantas em consequência de
aumentos da evapotranspiração e reduções no teor de água nos solos.
Independentemente dos modelos de previsão utilizados, é consensual que, função das alterações
climáticas, se prevê a elevação das temperaturas médias e uma variação de precipitação, o que levará
a um aumento das necessidades hídricas das plantas e consequentemente da necessidade do regadio
na agricultura. Existem muitos sistemas culturais que tradicionalmente não recorriam ao regadio e
que hoje, face à evolução já verificada e à maior exigência ao nível da rentabilidade dos projetos, não
o dispensam.
Acresce que a irregularidade das precipitações e, consequentemente, dos escoamentos superficiais,
aumenta a necessidade de armazenamento dos escoamentos superficiais, muitas das vezes através
de albufeiras com capacidade de regularização interanual.
Como forma de adaptação às alterações climáticas, torna-se, pois, evidente a necessidade de
aumentar a área de regadio e o estabelecimento de Aproveitamentos Hidroagrícolas, dotados de
adequadas origens de água, para se poder dar a necessária garantia de rega às áreas servidas.

3.5. Evolução do Regadio Público em Portugal
A promoção do regadio em Portugal, por via da implementação de aproveitamentos hidroagrícolas foi
uma medida de política governamental desde os anos 30 do século XX. Pretendia-se, em primeiro
lugar, assegurar o abastecimento interno do País (segurança alimentar), criar um sistema de produção
orientado para o mercado externo, reforçando o peso do setor primário na balança de pagamentos,
além de resolver os problemas de desemprego que grassavam nas regiões do Alentejo e Ribatejo
(Campeã da Mota, 2017).
Assim, nesse contexto, foram elaborados uma série de planos de aproveitamento de recursos hídricos,
com as denominadas obras de fomento hidroagrícola, englobando redes de rega, de drenagem, de
enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura.
Destes planos, foram realizados parte dos investimentos preconizados, em obras públicas, dos quais
se destacam os AH do Vale do Sado, Idanha, Sorraia e Lezíria de Vila Franca de Xira.
Dentro dos instrumentos de planeamento, há que referir pela sua importância o “Plano de Valorização
do Alentejo”, em 1957, o qual preconizava a rega de 170.000 hectares, tendo por base
o aproveitamento de recursos hídricos provenientes dos rios Guadiana e Tejo,
assentava na construção de uma série de reservatórios intermédios que, na região do
baixo Alentejo, seriam abastecidos, em larga medida, pela albufeira a criar em
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Alqueva. Neste contexto, entre os anos 60 e 80 foram implementados uma série de
perímetros como o Divor, Caia, Roxo, Mira, Odivelas e Vigia, prevendo-se a ligação de
alguns à albufeira de Alqueva.
Além dos restantes aproveitamentos, assentes nos principais rios portugueses, como o Mondego e o
Vouga, foi igualmente previsto o Aproveitamento do Vale do Tejo, o qual, além da rega contemplava
igualmente a proteção contra cheias e drenagem das áreas a beneficiar.
Além das infraestruturas hidráulicas preconizadas, estes planos contemplavam, igualmente, o
desenvolvimento de medidas tendentes a potenciar o seu desenvolvimento, como, a construção de
infraestruturas agroindustriais e o desenvolvimento de programas de desenvolvimento rural.
Cumpre referir igualmente que, a partir da década de 60 o financiamento destes investimentos foi
assegurado por via de empréstimos provenientes da KFW – Kreditanstalt fur Wiederaufblau instituição da então República Federal Alemã.
De uma forma geral, pode-se dizer que, até os anos 90, os regadios eram implementados prevendose a utilização de sistemas de rega por gravidade, sendo a água distribuída a céu aberto.
Os aproveitamentos hidroagrícolas, em muitas situações, são aproveitamentos de fins múltiplos,
servindo outras finalidades, além da componente agrícola. Esta situação está, predominantemente,
relacionada com a existência de um reservatório de água (albufeira) que é utilizado para o
abastecimento público ou a produção de energia renovável, hidroelétrica predominantemente, e
ganhando peso, ultimamente, a produção de energia fotovoltaica.
De acordo com “IHERA (atual DGADR), 2001, Inventário dos Regadios de Iniciativa Estatal no
Continente”, o ritmo anual de implementação do regadio entre 1938 e 2000 foi o seguinte:
Período
1938-1974
1975-1985
1986-1994
1995-2000
Total

Regadios no continente
ha
%
72.820
70
6.466
6,2
9.140
8,8
15.572
15
103.998
100

Ritmo construção
ha/ano
1.968
588
1.016
2.595
1.529

Tabela 3-2 - Ritmo anual de implementação do regadio entre 1938 e 2000 Fonte: DGADR (ex: IHERA; 2001)

Esta informação é complementada e prolongada temporalmente com dados provenientes da
Federação Nacional de Regantes (Fenareg), que se apresentam seguidamente:
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Figura 3-26 – Evolução da área dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (Fonte: Fenareg 2021)

Constata-se que, após um período a seguir a 1974, em que o ritmo de implementação foi mais
reduzido, a partir de 1986 com a entrada de Portugal na União Europeia intensificou-se a construção
de novos regadios.
Com efeito, no âmbito dos sucessivos Quadros Comunitários de Apoio, foram criadas medidas
específicas de apoio, para o financiamento a fundo perdido, quer da implementação de novos
regadios coletivos quer da modernização/reabilitação dos existentes.
Dentro dos perímetros implementados nas décadas de 80 e 90, salientam-se, pela sua dimensão, o
Sotavento Algarvio e o Vale do Mondego.
Com início nos anos 90, começaram a ser desenvolvidas ações de reabilitação e modernização destes
perímetros, tendo como objetivo, por um lado repor as condições de funcionamento e por outro,
alterar o sistema de rega através do fornecimento de água sob pressão.
Da análise desta informação, constata-se a existência de 72.000 hectares de regadio público com pelo
menos 50 anos, com as implicações decorrentes.
Na década de 90, com a decisão governamental de implementar o Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva (EFMA), foi criada a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA) com
os seguintes objetivos:
• Conceção, execução, construção, gestão, exploração, manutenção e conservação das
infraestruturas que integram o sistema primário do EFMA;
• Conceção, execução, construção, gestão, exploração, manutenção e conservação, em
representação do Estado, das infraestruturas que integram a rede secundária do EFMA;
• Promoção, desenvolvimento e prossecução de outras atividades económicas cujo
aproveitamento contribua para a melhoria das condições de utilização dos recursos afetos ao
EFMA.
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O desenvolvimento do Projeto Alqueva permitiu a beneficiação de cerca de 118.000 hectares, dos
quais a EDIA gere cerca de 110.000, bem como a ligação aos Aproveitamentos Hidroagrícolas de
Odivelas, Roxo, Vigia, Vale do Sado e Campilhas e Alto Sado.
Até ao início deste século, constatava-se que a taxa de adesão ao regadio, nestes aproveitamentos de
iniciativa pública, ficava sempre aquém do previsto. Abstraindo das diversas especificidades de cada
um dos perímetros, pode-se dizer que dentro das principais razões, para tal sucedido eram as
seguintes:
• Inclusão nos perímetros de rega de áreas sem aptidão para o regadio ou com ocupação florestal;
• As obras não foram completadas com a indispensável adaptação ao regadio das zonas
beneficiadas, o que não sucedeu por falta de apoio técnico-financeiro;
• Previu-se que a distribuição de água para os regantes fosse realizada por turnos, em vez de ser
considerada a distribuição a pedido;
• Os sistemas de rega, pelo menos até à década de 90, foram concebidos, na sua maioria,
utilizando a rega por gravidade, o que nem sempre era compatível com as áreas selecionadas
para os perímetros de rega. Esta situação não ocorreu em aproveitamentos como os do Vale do
Sado, Baixo Mondego, Cela ou o Vale do Lis, concebidos com rega de gravidade, que sempre
tiveram elevada adesão ao regadio;
• Falta de apoio técnico aos beneficiários dos perímetros de rega;
• Inexistência, em algumas situações, de investimentos complementares, como sejam rede viária,
drenagem, eletrificação;
• Pouca intervenção na estrutura fundiária das zonas abrangidas;
• Políticas de preços e mercados que nem sempre eram interessantes para o desenvolvimento
de agricultura de regadio.
Com início nos anos 90, começaram a ser desenvolvidas ações de reabilitação e modernização destes
perímetros, tendo como objetivo, por um lado repor as condições de funcionamento e por outro,
alterar o sistema de rega através do fornecimento de água sob pressão.
Por outro lado, desde o início do século, nos perímetros de rega existentes, começaram-se a
desenvolver novos projetos agrícolas, com uma lógica empresarial, iniciada no Mira e aproveitando a
implementação de Alqueva, estendendo-se depois aos restantes perímetros de rega.
Este dinamismo do setor, associado principalmente ao olival, amendoal, frutícola, hortícolas, bem
como nas culturas anuais traduziu-se por um aumento crescente da taxa de adesão dos diversos
Aproveitamentos Hidroagrícolas.
Verifica-se que, além das áreas englobadas dentro dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, tem havido
um aumento de área regada no exterior dos perímetros, regadio precário, o que se tem traduzido por
uma crescente procura do recurso água.
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Tendo em conta que a maior parte das albufeiras que existem para fornecer água para rega destinamse igualmente a outras finalidades, como o abastecimento público, assiste-se a uma disputa para a
utilização destes recursos. Esta questão é mais premente nalgumas regiões do país, como o Algarve,
onde as necessidades crescentes de recursos hídricos para a rega e abastecimento público
confrontam-se com as disponibilidades existentes. Este facto é mais agravado, num cenário de
alterações climáticas, com reflexos na quantidade de precipitação.
Atualmente, os perímetros de rega existentes são os seguintes, por região (de acordo com as áreas de
responsabilidade das Direções Regionais de Agricultura):
•

Norte
Aproveitamento
Macedo de Cavaleiros
Vale da Vilariça
Veiga de Chaves
Rego do Milho
Temilobos
Sabariz-Cabanelas
Camba
Vale Madeiro
Gostei
Alfândega da Fé
Mairos
Curalha
Crasto
Burgães
Prada
Total

Área beneficiada – ha
2.928
2.365
1.880
500
475
381
320
300
280
270
125
120
110
106
100
10.260

Tabela 3-3 - perímetros de rega existentes na região Norte Fonte: DGADR

•

Centro
Aproveitamento
Cova da Beira
Campina da Idanha-a-Nova
Baixo Mondego
Vale do Lis
Cerejo/Vila Franca das Naves
Coutada/Tamujais
Açafal
Toulica
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350
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Várzea de Calde
Vermiosa
Alfaiates
Magueija
Pereiras
Ribeira do Porcão
Total

116
131
104
48
43
60
31.563

Tabela 3-4 - Perímetros de rega existentes na região Centro Fonte: DGADR

•

Lisboa e Vale do Tejo
Aproveitamento
Vale do Sorraia e Paul de Magos
Lezíria Grande de V. Franca de Xira
Loures
Cela
Carril
Alvega
Alvorninha
Total

Área Beneficiada - ha
16.351
4.094
700
454
400
334
125
22.458

Tabela 3-5 - Perímetros de rega existentes na região Lisboa e Vale do Tejo Fonte: DGADR

•

Alentejo
Aproveitamento
EFM Alqueva
Odivelas
Mira
Caia
Roxo
Vale do Sado
Campilhas e Alto Sado
Minutos
Vigia
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Lucefecit
Veiros
Aldeia da Luz
Divôr
Marvão-Apartadura
Freixeirinha (Lavre)
Corte Brique
Total

1.179
1.114
540
488
400
371
87
164.567

Tabela 3-6 - perímetros de rega existentes na região Alentejo Fonte: DGADR/EDIA

•

Algarve
Aproveitamento
Sotavento Algarvio
Silves, Lagoa e Portimão
Alvor
Várzea do Benaciate
Malhada do Peres
Vale de Loulé
Caroucha
Pinhal
Corte Pequena
Vaqueiros
Pessegueiro
Preguiças
Pão Duro
Almada d'Ouro
Pisa Barros
Graínho
Mealha
Total

Área beneficiada - ha
8.331
2.300
1.747
365
70
50
50
48
39
35
25
24
24
20
20
15
12
13.175

Tabela 3-7 - Perímetros de rega existentes na região Algarve (Fonte: DGADR/SIR)

No seu conjunto, a área beneficiada, através de aproveitamentos hidroagrícolas é a seguinte:
Região
Norte
Centro
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Lisboa e Vale Tejo
Alentejo
Algarve
Total

22.458
164.567
13.175
241.801

Tabela 3-8 – Total de área (ha) dos aproveitamentos hidroagrícolas. Fonte: DGADR/EDIA

Além do regadio referido, haverá que acrescentar:
- área de regadios coletivos tradicionais (privados) (2.400, segundo a DGADR,2014) com, cerca
de 51.000 hectares situados, principalmente na Região Norte e em menor grau na Região
Centro.
- área de regadios privados, os quais recorrendo a águas superficiais (barragens, charcas, açudes,
captações linhas de água) e águas subterrâneas, beneficiam cerca de 285.000 hectares
(Fenareg/DGADR).
Estima-se que a área global do País beneficiada com regadio (irrigável de acordo com a classificação
do INE) é de cerca de 626.820 hectares, de acordo com o RGA2019.
A área efetivamente regada é variável anualmente, tendo em conta as disponibilidades de água, bem
como as decisões dos agricultores como empresários agrícolas, mas que, em 2019, de acordo com o
RGA foi de 562.555 hectares.
De acordo com informação de base proveniente do “Plano Estratégico da Política Agrícola Comum,
2020” elaborado pelo Gabinete de Planeamento e Prospetiva, fez-se uma estimativa genérica da
distribuição da área irrigável pelos diferentes tipos de regadio, para nos fornecer uma ordem de
grandeza:

Regadios coletivos públicos
Regadios coletivos privados
Regadios individuais
Total

ha
250.730
62.680
313.410
626.820

%
40
10
50
100

Tabela 3-9 – Distribuição áreas de regadios por tipologia (Adaptado RGA 2019, GPP)

Há que referenciar ainda, os AH que se encontram em fase de implementação, enquadrados no
Programa Nacional de Regadio, e parte deles integrando a 2ª Fase do Empreendimento de Alqueva:

Região Norte
Concelho
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Freixiel
Pereiro – Alargamento Vale
Madeiro
Vilar Chão Parada

Vila Flor
Mirandela

580
300

9,80
0,55

Alfândega da
Fé

480

10,39

Tabela 3-10 – Regadios em fase de implementação na região Norte

Região Lisboa e Vale do Tejo

Baixas de Óbidos

Concelho
Óbidos/Bombarral

Área - ha
1.185 (747 já em
exploração)

Investimento – M €
22,23

Tabela 3-11– Regadios em fase de implementação na região Lisboa e Vale do Tejo

Região Alentejo

Xévora
Alargamento Minutos
Évora (2Fase Alqueva)
Cuba-Odivelas (2Fase Alqueva)
Viana (2Fase Alqueva)
Ligação Sistema Fonte SerneLigação Morgavel

Concelho
Campo Maior
Arraiolos/Montemor
Évora
Cuba
Viana Alentejo
S. Cacém/ Grândola

Área - ha
1.800
445
2.970
2.790
4.606
270

Investimento – M €
25,00
5,00
13,81
10,04
19,78
11,07

Tabela 3-12– Regadios em fase de implementação na região Alentejo

Região Algarve

Várzea Odeleite

Concelho
Castro Marim

Área - ha
132

Investimento – M €
1,7

Tabela 3-13– Regadios em fase de implementação na região Algarve

Constata-se que, em algumas situações, decorrentes do facto de existirem atrasos na implementação
destes projetos, existe o risco de parte das despesas a realizar ultrapassem o prazo limite de
elegibilidade, pelo que só poderão ser financiadas no futuro Quadro Comunitário de Apoio. Assim, os
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projetos que, de acordo com as DRAP se encontram nesta situação, são sinalizados no presente
trabalho.

3.6. Caracterização da Agricultura de Regadio em Portugal
Estando a maior parte do País situado em regiões mediterrânicas, o regadio é determinante para a
sustentabilidade e o desenvolvimento da atividade agrícola.
O peso do setor agrícola em Portugal na utilização de recursos hídricos, em comparação com outros
países é o seguinte:
País
Grécia
Espanha
Portugal
Europa
Reino Unido
Alemanha

% Utilização Recursos Hídricos Setor Agrícola
81
79
75
25
15
2

Tabela 3-14 – Percentagem da utilização de recursos hídricos por país (Fonte: Eurostat)

Constata-se a existência de uma Europa “a duas velocidades” no que diz respeito à % de utilização
de recursos hídricos pelo setor agrícola, definida em função das condições climáticas existentes.
Verifica-se que os valores existentes para Portugal estão perfeitamente alinhados com os restantes
países da orla mediterrânica.
Tendo em conta as alterações climáticas que se têm vindo a sentir, com reflexos nas condições de
precipitação, é previsível que estes valores venham a sofrer alterações no futuro, não só nos países
do Sul, como também no Norte e Centro da Europa, onde o regadio era inexistente ou incipiente, e se
começa a identificar a necessidade da sua dinamização futura.
Sendo o setor agrícola português perfeitamente dependente do fator água, importa ter uma
perceção da sua importância no país, em múltiplas vertentes.
No que diz respeito ao Comércio Externo, o setor agrícola tem apresentado déficits crónicos, como
se pode constatar da análise do quadro seguinte, em que é apresentada a evolução de 2000 a 2021,
segundo informação proveniente do GPP.
Exportações (M€)
Importações (M€)
Saldo (M€)

2000
1.969
5.438
-3.469

2020
6.894
10.040
-3.146

Tabela 3-15 -Evolução do Comércio Externo (Fonte: GPP 2021)
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Da análise do quadro verifica-se que, desde 2000 até hoje as importações duplicaram e as exportações
quadruplicaram o que demonstra o dinamismo que o setor tem tido neste período, o qual é alicerçado
na nova agricultura de regadio.
No final deste capítulo apresentam-se valores referentes a dois setores específicos associados à
agricultura de regadio e que tiveram um grande dinamismo, desde o princípio do século, espelhando
o seu impacte no que diz respeito à produção e balança comercial.
A par da sua contribuição para os bons desempenhos nos indicadores económicos, a agricultura de
regadio é determinante também, principalmente em regiões do interior do País, para a fixação de
pessoas no interior, para o equilíbrio financeiro das famílias, para a coesão social e para a diminuição
das assimetrias regionais.
Mesmo em regiões predominantemente de sequeiro, a existência de regadio é estrutural para manter
a resiliência dos sistemas existentes permitindo a sua coesão estrutural.
Pode-se dizer que, em Portugal, de uma forma genérica, a atividade agrícola só apresenta condições
de sustentabilidade técnico e económica se estiver assente no regadio.
•

Evolução da área de regadio

Em relação à evolução da superfície agrícola útil e da área regada, o panorama foi o seguinte:

Superficie agrícola Útil (M ha)
Superfície regada (M ha)

1999
3,863
0,610

2009
3,668
0,469

2019
3,963
0,566

Tabela 3-16 -Evolução da superfície agrícola útil e da área irrigável (Fonte: INE)

Verifica-se que a área regada sofreu um decréscimo no período em causa, o qual foi mais acentuado
até 2009, tendo sido, em parte, recuperado até 2019.
Este facto, deve-se à existência de duas tendências, que conjugadamente conduzem aos resultados
anteriores. Assim, constata-se a diminuição do regadio privado que é compensada, em parte, pelo
aumento dos regadios públicos, como podemos constatar do quadro seguinte:
Privado
Coletivo Privado (***)
Público

2009 (*)
56 %
9%
35 %

2020 (**)
50 %
10 %
40 %

Tabela 3-17 -Evolução do regadio público e privado (Fonte: RGA/INE)

(*) – RGA 2009, (**) – RGA 2019, (***) – Correspondem principalmente aos regadios tradicionais
com maior predominância nas Regiões Norte e Centro
A diminuição dos regadios privados está associada ao decréscimo dos sistemas agrícolas de regadio
tradicionais, geralmente em explorações familiares, bem como o facto de as alterações climáticas,
especialmente relacionadas com a precipitação, comprometerem a sustentabilidade de muitos
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sistemas de captação e adução de recursos hídricos. Como consequência verificam-se situações de
abandono e de extensificação agrícolas (substituição de culturas temporárias por pastagens
permanentes).
O aumento do Regadio Público está associado principalmente á implementação do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva, o qual de 2004 a 2014 beneficiou cerca de 120.000 hectares.
A evolução verificada nos últimos anos, no que diz respeito a nº de explorações agrícolas e área
equipada para o regadio é a seguinte:
Ano
Explorações agrícolas - nº
Área equipada - ha
Área equipada/exploração -ha

1997
325.586
791.355
2,43

2016
121.659
543.745
4,46

2019
121.205
626.820
5,17

Tabela 3-18 -Evolução do número de explorações e área equipada (Fonte: INE, Fenareg 2021)

Constata-se que, desde 1997, tem havido um grande decréscimo, quer de área equipada, quer
principalmente do número de explorações agrícolas até 2016, onde se inverteu esta tendência.
Tendo em conta a implementação do Projeto Alqueva, que fez aumentar a área equipada, constatase que a área por exploração aumentou. Este fenómeno está também associado à diminuição das
pequenas explorações de regadio individual, principalmente nas Regiões Norte e Centro. Assim, podese dizer que o regadio tradicional tem vindo a ser substituído pelo regadio moderno, de lógica
empresarial, o qual tende a usar mais eficientemente o recurso água.
O peso da agricultura de regadio na agricultura nacional no que diz respeito ao número de explorações
e superfície agrícola útil, de acordo com o Recenseamento Geral Agrícola 2019 é o seguinte:

Classificação
Total
Exclusiv.
sequeiro
Predomin.
sequeiro
Princip.
sequeiro
Princip.
regadio
Predomin.
regadio

Total de
explorações

Explorações
sistemas rega

Superfície
Agrícola Utilizada

Superfície
regada

nº
290 229

%
100

nº
134 695

ha
3.963.945

ha
566.204

159 281

54.9

7 785

2.474.901

0

35 640

12.3

35 640

787.927

65.425

21 582

7.4

21 582

201.591

73.189

18 412

6.3

18.412

140.152

87.555

51 276

17.7

51.276

359.374

340.034

Tabela 3-19 -Peso da agricultura de regadio (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)
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Em termos globais, utilizando os valores apresentados no quadro, constata-se que o regadio
(superfície regada) existe em cerca de 46 % das explorações agrícolas, consistindo cerca de 14 % da
Superfície Agrícola Útil total.
Constata-se igualmente que nas explorações agrícolas predominantemente ou principalmente de
sequeiro, que correspondem a cerca de 20 % das explorações totais, o regadio corresponde a cerca
de 14 % da SAU. Da análise destes números, verifica-se a importância que o regadio tem, mesmo para
explorações fundamentalmente de sequeiro, no sentido de permitir a sua sustentabilidade.
Embora, se constate que o número de explorações e consequentemente a área regada das
explorações de menores dimensões tenha tendência a diminuir, sendo substituídas por explorações
com maiores dimensões associadas a projetos empresariais, verifica-se que apresentam uma grande
importância económico-social a nível local. Com efeito, a produção gerada pelo regadio para o
autoconsumo é um complemento para o rendimento de famílias, sendo um fator decisivo para a
criação de condições para a sua sustentabilidade.
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No que diz respeito ao Valor de Produção Padrão Total Agrícola (VPPT), o panorama é o seguinte:
Classificação
Total
Exclusiv.
sequeiro
Predomin.
sequeiro
Princip.
sequeiro
Princip.
regadio
Predomin.
regadio
Sem SAU

Superfície
Agrícola Utilizada
ha
3.963.945

Superfície
regada
ha
566.204

% área
total

2.474.901

VPPT

14.28

1.000 €
6.758.367

%
100.0

Euros/ha/SAU
1.705

0

0

2.468.641

36.5

997

787.927

65.425

1.65

829.359

12.3

1.053

201.591

73.189

1.85

475.287

7.0

2.358

140.152

87.555

2.21

509.750

7.5

3.637

359.374

340.034

8.85

1.979.672

29.3

5.509

495.658

7.3

Tabela 3-20 - Valor de Produção Padrão Total Agrícola (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola, 2019)

Constata-se que as explorações agrícolas, principalmente ou predominantemente de regadio
representam 36.8 % do VPPT embora constituam apenas 11 % da área total. Este facto é realçado pelo
facto do valor do VPPT/ha em explorações predominantemente de regadio ser 5.5 vezes superior às
explorações agrícolas exclusivamente de sequeiro.
Por região agrária, correspondendo à antiga delimitação das Direções Regionais de Agricultura, o
panorama é o seguinte:

Classificaçã
o Total
Continente
Entre Douro
e Minho
Trás-osMontes
Beira Litoral
Beira
Interior
Ribatejo e
Oeste
Alentejo
Algarve

Total de
explorações
nº
%

Explorações com
sistemas rega
nº
%
121.20
45.46
5

SAU

Sup. regada

Sup. regada/SAU

ha

ha

%

3.838.708

562.255

14.65

266.039

100

44.560

16.75

37.575

84.32

212.639

80.024

37.63

65.211

24.51

16.354

25.08

450.701

40.153

8.91

44.245

16.63

27.731

62.68

129.848

45.145

34.77

33.617

12.64

14.395

42.82

391.754

37.874

9.67

34.486

12.96

12.360

35.84

409.095

118.808

29.04

31.131
12.789

11.70
4.81

7.104
5.686

22.82
44.46

2.144.066
100.605

218.821
21.431

10.21
21.30

Tabela 3-21 - Distribuição de explorações por região (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola, 2019)
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Da análise do quadro, podem-se tirar as seguintes conclusões:
• Grande peso que o regadio tem em número de explorações agrícolas abrangidas e área nas
regiões do litoral Norte e Centro (Entre Douro e Minho e Beira Litoral);
• Peso reduzido do regadio em número de explorações agrícolas abrangidas em Trás-os-Montes
e Alentejo;
• Nas regiões mais interiores (Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes) o peso da área de
regadio não ultrapassa os 10 % face à área total, enquanto que no litoral Norte ronda os 36 %.
Ainda segundo o INE, a distribuição de área regada por região e o seu peso é o seguinte:
Superfície regada
Classificação Total Continente

ha
562.255
80.024
40.153
45.145
37.874
118.808
218.821
21.431

Entre Douro e Minho
Trás-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve

%
100
14
7
8
7
21
39
4

Tabela 3-22 -Distribuição Área regada (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola, 2019)

Constata-se, em termos nacionais, que as regiões com maior superfície regada, em termos absolutos,
são o Alentejo e o Ribatejo. Dentro do Alentejo há que referir o AH de Alqueva, o qual representa
cerca de 20% do regadio nacional.
Em relação ao ordenamento cultural de regadio, a evolução recente foi a seguinte:
2019
Cultura
Total
Culturas Permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes

Área
562.255
253.820
259.032
49.403

2009
%
100.00
45.14
46.07
8.79

Área
459.476
137.360
270.083
52.033

%
100.00
29.89
58.78
11.32

Tabela 3-23 -Evolução do ordenamento cultural de regadio (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola, 2019)

Da análise do quadro, constata-se o acréscimo de área regada, por via do aumento de área das
culturas permanentes.
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Com efeito, de 2009 para 2019, a variação de área por cultura, em termos relativos, foi a seguinte:
Cultura
Total
Culturas Permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes

2009-2019
%
+22.37
+ 84.78
-4.09
- 5.05

Tabela 3-24 – Variação 2009-2019 das áreas por cultura

Assim, enquanto nas restantes classes existiram ligeiros decréscimos, as culturas permanentes quase
duplicaram a sua área, traduzindo-se o seu efeito conjugado num acréscimo de cerca de 22 % de área
regada.
No que diz respeito à decomposição das classes de ocupação cultural, ainda recorrendo a
informação do INE referente aos anos de 2009 e 2019, temos os seguintes resultados:
•

Culturas permanentes
2019
Grupo Cultural
Total
Frutos frescos – exceto citrinos
Citrinos
Frutos subtropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras Culturas permanentes

Área
253.820
36.054
17.130
5.773
26.209
119.446
47.537
1.869

2009
%
100.00
14.20
6.75
2.27
10.33
47.06
18.73
0.74

Área
137.360
23.891
15.146
2.595
2.933
65.887
26.097
607

%
100.00
17.39
11.03
1.89
2.14
47.97
19.00
0.44

Tabela 3-25 -Evolução Culturas Permanentes (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Da análise do quadro anterior, constata-se o aumento do peso dos frutos de casca rija, diminuindo
os frutos frescos e mantendo-se o olival e vinha, em termos relativos.
No quadro seguinte apresentam-se os acréscimos relativos verificados no período 2009-2019.
Grupo cultural
Total
Frutos frescos – exceto citrinos
Citrinos
Frutos subtropicais
Frutos casca rija
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Olival
Vinha
Outras Culturas permanentes

81.29
82.16
207.91

Tabela 3-26 -Acréscimos 2009-2019 por cultura (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Constata-se que, em todas as classes verificaram-se acréscimos, menos pronunciados nos frutos
frescos face aos restantes, muito significativos no olival e vinha, mas perfeitamente relevantes nos
frutos de casca rija.
Enquanto o olival e a vinha já tinham grandes áreas à partida, no caso dos frutos casca rija, onde se
salienta a amendoeira, passou-se de pouca expressão para uma área muito significativa e que, tudo
indica, mantém tendência crescente.
•

Culturas temporárias
2019
Grupo Cultural
Total
Cereais para grão
• Milho

2009

Área
259.032
111.185
67.725

%
100
43
26

Área
270.083
124.583
81.217

%
100
46
30

•

Arroz

31.739

12

29.250

11

•

Outros

11.721

5

14.116

5

2.795
10.114
70.548
9.107
5.797
45.496
1.758
2.233

1
4
27
4
2
18
1
1

3.037
9.192
78.658
12.330
5.329
43.761
1.427
958

1
3
29
5
2
16
1
0

Leguminosas secas p/grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas Industriais
Culturas Hortícolas
Flores Plantas ornamentais
Outras culturas temporárias

Tabela 3-27 -Evolução culturas temporárias (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Da análise do quadro anterior, verifica-se que não existiram alterações significativas, no que diz
respeito aos pesos dos diferentes pesos culturais, mantendo-se o milho e as culturas forrageiras
como os sistemas mais importantes.
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No que diz respeito à variação verificada no período 2009-2019 os resultados foram os seguintes:
2009-2019
%
-4.09
-10.75

Grupo cultural
Total
Cereais para grão
• Milho
•

Arroz

•

Outros

16.61
+ 8.51
16.97

Leguminosas secas p/grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas Industriais
Culturas Hortícolas
Flores Plantas ornamentais
Outras culturas temporárias

-7.97
+ 10.03
-10.31
-26.14
+ 8.78
+ 3.96
+ 23.20
+ 133.09

Tabela 3-28 -Variação 2009-2019 por culturas (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Da análise do quadro, verifica-se que, em termos globais, houve um decréscimo das áreas ocupadas
pelas culturas temporárias. Este decréscimo foi atenuado no caso da cultura do arroz, dos prados
temporários e das culturas hortícolas e industriais que tiveram ligeiros acréscimos.
O milho e a batata que sempre foram culturas referência do regadio nacional tiveram decréscimos
neste período.
Pastagens permanentes

Total

2019

2009

ha
49.403

ha
52.033

Tabela 3-29 -Evolução Pastagens permanentes (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Em relação às pastagens permanentes, constata-se que mantiveram a sua área relativamente
estável no período 2009-2019.
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•

Sistemas de rega

No que diz respeito aos sistemas de rega utilizados, situação é a seguinte:
ha
Cult. Perm
Cult. Temp.
Past.Perm.
Total
%

Gravidade
15.424
74.436
30.571
120.431
21.42

Sob pressão
238.396
184.596
18.832
441.824
78.58

Aspersão
260
142.188
18.832
161.280
28.68

Localizada
238.136
42.408
280.544
49.90

Total
253.820
259.032
49.403
562.255
100

Tabela 3-30 - Sistemas de rega utilizados (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Verifica-se que os sistemas de rega sob pressão são predominantes, especialmente no caso das
culturas permanentes, onde sobressai a rega localizada (cerca de 50 % da área total). A rega por
gravidade é mais significativa no caso das pastagens permanentes e nas culturas temporárias.
A evolução recente do peso dos diversos sistemas de rega, de acordo com informação proveniente
dos últimos RGA, tem sido a seguinte em termos percentuais (%):
Gravidade
Aspersão
Localizada

1999
78
22

2009
28
34
38

2019
18
28
54

Tabela 3-31 - Evolução do peso dos sistemas de rega (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Da análise do quadro, constata-se, mais uma vez, a tendência de substituição do regadio tradicional
assente em sistema de rega por gravidade por regadio moderno utilizando métodos mais eficientes,
como a rega localizada.
•

Evolução das dotações

No seguimento da alteração do padrão cultural, da adoção de sistemas de rega mais eficiente e das
constantes melhorias no uso eficiente do recurso água, verifica-se uma quebra continua dos valores
das dotações culturais.
Assim, de acordo com informação proveniente da FENAREG, assente em dados do GPP e da EDIA, a
evolução tem sido a seguinte:
Ano
Dotação (m3/hectare.ano)

1960
15.000

2014
6.600

2020
4.000

Tabela 3-32 -Evolução da dotação média de rega por hectare (Fonte: Fenareg 2021)
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•

Rega eficiente

Nos últimos anos, tem-se verificado uma adesão crescente das explorações agrícolas de regadio à
agricultura de precisão, incluindo naturalmente práticas eficientes de rega,
Com efeito, por um lado a crescente pressão sobre as disponibilidades de recursos hídricos, devido a
condicionantes climáticas e a competição com outros usos, por outro o facto do recurso água ser um
fator de produção com peso crescente na estrutura de custos, associado à crescente
consciencialização dos produtores levaram a que, principalmente nas explorações empresariais,
tenham aderido à rega eficiente.
Assim, assiste-se à implementação de sondas e sistemas de avisos de rega com o objetivo de utilizar
o recurso água de uma forma mais eficiente. Há que referir ainda, a existência Centro Operativo e de
Tecnologia de Regadio – COTR, que sendo uma entidade participada por organismos públicos,
empresas privadas e agricultores, é o Centro de Competências para o Regadio, e como tal presta apoio
técnico aos regantes, sendo igualmente Entidade Reconhecedora de Regantes no âmbito da Medida
Agroambiental 7.1.5., a qual promove o uso eficiente de água para rega.
Tomando como referência os resultados apresentados em “Relatório de Atividades. Reconhecimento
do Regante, COTR, Março de 2020” em que são apresentados os resultados apurados, referentes à
Campanha de 2019, chegamos aos seguintes resultados, para o universo de 170 explorações agrícolas
seguidas pelo COTR:
Classe de Regantes
A classe de regantes está relacionada com o uso eficiente de água, em múltiplas vertentes. Assim,
constata-se que do universo em causa, 97 % dos regantes são da classe A, o que indicia a utilização de
boas práticas culturais no que diz espeito ao uso da água.

Tabela 3-33 -Classe de regantes (Fonte: COTR)

Coeficientes de uniformidade na rega
Um indicador importante para aferir o uso de práticas sustentáveis dos agricultores de olival prendese com a forma como é efetuada a rega, sendo o parâmetro técnico comumente mais aceite, o
coeficiente de uniformidade dos sistemas utilizados na mesma. Quanto maior a uniformidade de um
sistema de rega, maior a eficiência do uso de recursos hídricos, o que se traduz por melhores valores
de pegadas hídrica, energética e de carbono na produção. Assim, tendo em conta os sistemas de rega
em como aspersão e rega localizada, apresentam-se os seguintes resultados.
A média do valor do Coeficiente de Uniformidade obtida foi de 91.4 % e a mediana de 92.7 %. Tendo
em conta que se considera que a classificação de excelente é atribuída a um valor de média superior
a 95 %, afigura-se que estes resultados atestam a eficiência da rega das empresas olivícolas a operar
os olivais em estudo. Cumpre assinalar que, embora estes resultados sejam obtidos para uma amostra
dos produtores olivícolas, são reforçados pelo facto de existirem várias empresas relacionadas com a
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agricultura de precisão/rega que prestam assessoria aos produtores existentes. Com efeito, embora
não existam números que permitam tirar conclusões definitivas sobre estes assuntos, tem-se
verificado a realização de uma multiplicidade de eventos/projetos/candidaturas dinamizados por
empresas, produtores e universidades, que atestam o grau de utilização de novas tecnologias que
permitem realizar uma utilização eficiente de recursos hídricos

Figura 3-27 – Uniformidade dos sistemas de rega (Fonte: COTR)

Em relação à rega por aspersão, verifica-se que o coeficiente de uniformidade classificado em
excelente, bom e aceitável ascende a 79 %, sendo e 99 % para a rega localizada. Estes valores que
dizem respeito a uma amostra concreta indiciam uma utilização de boas práticas no que diz respeito
ao uso eficiente da água, existindo ainda, algum caminho para percorrer no sentido do seu
aperfeiçoamento.
Com efeito, embora não existam números que permitam tirar conclusões definitivas sobre estes
assuntos, tem-se verificado a realização de uma multiplicidade de eventos/projetos/candidaturas
dinamizados por empresas, produtores e universidades, que atestam o grau de utilização de novas
tecnologias que permitem realizar uma utilização eficiente de recursos hídricos
A rega eficiente tem vindo a ser promovida por políticas públicas, nomeadamente a implementação
da Medida Agroambiental 7.5.1. “Uso Eficiente de Água” a qual tem apresentado os seguintes
resultados:
Operação 7.5.1 “Uso eficiente da água”
DRAP

Nº de explorações

Área paga
(ha)

Montante Total pago
(M €)

Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve
TOTAL

32
33
211
638
26
940

1 123
2 207
15 670
75 438
1 134
95 573

298
785
5 603
18 091
287
25 064

Tabela 3-34 - Operação 7.5.1. do PDR2020 (Fonte: IFAP)
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Constata-se que cerca de 20 % da área de regadio nacional esteve inscrito na medida do uso eficiente
da água, principalmente no Alentejo e Ribatejo, o que indicia uma boa adesão por parte dos
agricultores ao uso eficiente da água.
Este facto é comprovado com o número de explorações agrícolas de regadio, já se usam práticas do
uso eficiente de água, como se pode constatar no quadro seguinte:
Controlo
da rega

Explorações
com rega

Utilização
informação

Balanço Hídrico –
Sondas

Nº expl
Área -ha

126.910
566.204

Valor
3.517
167.133

Valor
1.654
119.291

%
2,8
29,5

%
1,3
21,1

Balanço Hídrico –
dados
meteorológicos
Valor
%
811
0,6
70.555
12,5

Outra Informação –
Deteção Remota

Aconselhamento

Valor
231
26.420

Valor
2.151
91.665

%
0,2
4,7

%
1,7
16,2

Tabela 3-35 -Práticas de Uso Eficiente da Água (Fonte: INE Recenseamento Geral Agrícola 2019)

Verifica-se que, em pelo menos 30 % da área regada, já existe, pelo menos, utilização da informação,
no sentido de realizar uma rega mais eficiente.
Além da existência de instituições como o COTR, e de ações como a Medida Agroambiental do Uso
Eficiente, há que reconhecer da parte dos produtores um desejo de melhoria das condições de
sustentabilidade das suas explorações.
Assim, nos últimos 5 anos criou-se um mercado relacionado com a utilização da agricultura de precisão
por pate dos produtores, que tem levado ao aparecimento de várias empresas prestadoras de serviços
nesta área. A agricultura de precisão não se esgota apenas na componente rega, abarcando outros
parâmetros relacionados com esta igualmente, mas tem levado a uma maior eficiência na utilização
dos recursos. Neste contexto, tem-se verificado a realização de uma multiplicidade de
eventos/projetos/candidaturas dinamizados por empresas, produtores e universidades, que atestam
o grau de utilização de novas tecnologias que permitem realizar uma utilização eficiente de recursos
hídricos.
Por outro lado, em diversos setores agrícolas, como por exemplo os “Vinhos do Alentejo” (Comissão
Vitivinícola do Alentejo), o olival (organização de produtores Olivum) e produtores de milho
(organização de produtores ANPROMIS), têm-se levado a cabo, com diferentes níveis de
desenvolvimento, programas e ações com o objetivo de promover as práticas mais sustentáveis no
âmbito da produção e da transformação. O fator água é sempre prioritário no âmbito destas ações.
Finalmente, no âmbito do estudo elaborada para a Fenareg sobre a estratégia para o regadio no
período 2020-2050, propõe-se a criação do certificado “Regadio Sustentável”, no sentido de promover
as melhores práticas neste setor. Esta intenção foi acolhida a nível ministerial, estando previsto o seu
aprofundamento e estruturação.
IMPACTE ECONÓMICO DA AGRICULTURA DE REGADIO - FRUTOS, LEGUMES E FLORES E AZEITE
(OLIVAL)

Frutos, Legumes e Flores - Evolução do valor da produção, das exportações e da balança

comercial entre 2010 e 2020 (Portugal Fresh)
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Verifica-se, da análise dos gráficos, o grande dinamismo do setor, contribuindo significativamente
para a diminuição do saldo negativo crónico da Balança Comercial.

Azeite - Olival - Evolução do valor da produção, das exportações e da balança comercial entre

2000 e 2020 (Casa do Azeite)
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O setor do azeite também apresentou um grande dinamismo, nos últimos 20 anos, como se pode
comprovar através da seguinte informação proveniente da “Casa do Azeite”

1 -Evolução da Produção

Evolução das Exportações
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Evolução da Balança Comercial

Estes valores refletem o impacte da implementação de novas áreas de olival, especialmente em
Alqueva, fazendo com que Portugal, importador crónico de azeite, se tornasse exportador

Em resumo podem-se salientar os seguintes pontos:
•

O regadio é fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola em Portugal;
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• A evolução recente do regadio tem levado à diminuição das áreas ocupadas por regadios
privados assentes em lógicas de autoconsumo e a sua substituição por aproveitamentos
hidroagrícolas coletivos onde se desenvolvem projetos empresariais;
• Em termos de áreas regadas em termos absolutos, destacam-se as regiões do Alentejo e
Ribatejo;
• As regiões do Norte e Centro Litoral apresentam um peso superior de área irrigável face à
superfície agrícola útil;
• O ordenamento cultural do regadio português tem sofrido alterações por via da diminuição das
culturas temporárias e do aumento das culturas permanentes;
• O sistema de rega mais utilizado é a gota-a-gota, substituindo os sistemas por gravidade, o que
se traduz por uma diminuição das dotações médias por hectare;
• O setor, consciente dos desafios que se colocam no que diz respeito à utilização dos recursos
hídricos, tem levado a cabo uma evolução no sentido de promover a eficiência no uso da água,
com apoio de medidas de política governamentais.

3.7. Sistema institucional do regadio público em Portugal
As obras hidroagrícolas públicas são classificadas nos 4 grupos seguintes (definidos de acordo com o
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 86/2002, de 6 de abril):
•

Grupo I - Obras de interesse nacional, visando uma profunda transformação das condições de
exploração agrária de uma vasta região;

•

Grupo II – Obras de interesse regional com elevado interesse para o desenvolvimento agrícola
da região;

•

Grupo III – Obras de interesse local, com impacte coletivo;

•

Grupo IV – Obras de interesse particular ou outras obras coletivas de interesse local.

A entidade encarregue de supervisionar/controlar/implementar é a atual Direção Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural (DGADR), Autoridade Nacional do Regadio – sendo que a realização de
investimentos em regadios coletivos, quer no que diz respeito a nova área de regadio, quer na
execução de ações de modernização e de reabilitação dos regadios existentes, carece de análise
técnica e aprovação da Autoridade Nacional do Regadio.
A gestão dos perímetros de rega é, usualmente, da responsabilidade das Associações de beneficiários,
criada para o efeito, entre os seus associados, no caso dos Grupos I, II e facultativamente no grupo III.
Nos perímetros de rega Grupo III a gestão pode ser assegurada por Associações de Beneficiários ou
Juntas de Agricultores, que apresentam uma estrutura mais ligeira. Nos perímetros de rega Grupo IV
a gestão é realizada pelos beneficiários efetivos, em muitos casos Juntas de Agricultores.
As associações de beneficiários em Portugal, estão agregadas na Fenareg, já mencionada
anteriormente, Federação Nacional de Regantes, a qual visa, de acordo com os seus estatutos a defesa

REGADIO 2030

Pág. 86

e o desenvolvimento do regadio do regadio em geral. A Fenareg congrega 30 Associações de
Beneficiários, com 135.000 hectares beneficiados e 27.000 agricultores regantes.
As entidades gestoras dos AH da Região Norte encontram-se enquadradas na “Federação dos
Regadios Públicos da Região Norte”, a qual, de acordo com os seus estatutos pretende “contribuir
para a discussão das ideias, propostas e projetos de desenvolvimento inovadores de atividades e
ações, que permitam não só a defesa e desenvolvimento do regadio, a estrutura produtiva associada,
formação profissional aos associados e prestação de serviços”.
No caso do Perímetro de Rega de Alqueva, integrado no Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva, a entidade gestora é a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA).
O DL 86/2002 (Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola), define e regulamenta a
forma como os aproveitamentos hidroagrícolas concessionados, bem como as restantes questões
relacionadas como sejam, a tarifação e a governança.
O sistema de tarifação de água para rega, assenta nas seguintes taxas anuais:
• Taxa de exploração – esta taxa é paga em função do volume consumido;
• Taxa de conservação – esta taxa é paga em função do hectare beneficiado;
• Taxa de beneficiação – esta taxa é destinada ao reembolso de uma percentagem do montante
de investimento público não financiado a fundo perdido.
Atualmente, em Portugal, só são cobradas as taxas de exploração e conservação, prevendo-se que a
breve prazo, venha a ser cobrada a taxa de beneficiação.
Os valores das taxas de exploração e conservação são variáveis de acordo com os perímetros em
exploração, refletindo a especificidade de cada um destes. Com efeito, os valores das taxas têm de
refletir os valores dos custos, os quais, muitas vezes, refletem o serviço que é prestado, como seja por
exemplo o fornecimento de água sob pressão.
Na generalidade dos perímetros as taxas de conservação e de exploração são cobradas
separadamente, sendo que, nos perímetros em que não existe a possibilidade de medição, os volumes
consumidos são estimados e ambas as taxas são aplicadas e cobradas, a primeira por área e a segunda
por volume.
Em Alqueva, o sistema de tarifação de água (rega e outros fins) é definido e regulamentado pelo
Estado, através do despacho 3025/2017 das tutelas das Finanças, Ambiente e Agricultura.
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3.8. Etapas necessárias para concretização de investimentos
no regadio público
O desenvolvimento dos estudos gerais e de pormenor e das obras necessárias à concretização de um
Projeto de Regadio está muito dependente da tipologia e dimensão de cada caso. Ainda assim,
estamos a falar de um período de vários anos que tem de ser devidamente regrado e ponderado no
sentido de acautelar situações de maior ou premência de intervenção estrutural e/ou de investimento
económico.
Nas alíneas seguintes apresenta-se uma breve descrição das principais etapas para o desenvolvimento
do um Projeto de Regadio até sua entrada em serviço.
i) Preparação do Concurso para a elaboração de todos os estudos necessários ao Projeto
(E.P.+P.E.+E.I.A.) para a sua aprovação junto das entidades competentes e obtenção de DIA-que
se pode estimar, dependendo da complexidade e abrangência de cada caso, em 1 a 3 meses.
ii) O prazo necessário para elaboração das propostas pelos concorrentes, tendo em conta pedidos
de esclarecimentos que se estima de 3 a 4 meses;
iii) O período de apreciação das propostas, seleção da empresa vencedora e procedimentos de
adjudicação que se estima de 2 a 3 meses;
iv) Os prazos habituais de elaboração pelo Projetista e aferição e aprovação pelo Dono da Obra do
Estudo Prévio -que dependendo da complexidade e abrangência de cada caso e dos elementos
de base disponíveis, serão da ordem de 5 a 8 meses.
v) Os prazos habituais de elaboração pelo Projetista e aferição e aprovação pelo Dono da Obra do
Projeto de Execução e respetivo EIA que, face à necessidade de execução de trabalhos de
campo, topográficos, de reconhecimento e prospeção geotécnica, ambiental e patrimonial e à
complexidade e abrangência de cada caso, podem ser estimados, nos casos mais habituais, da
ordem de 9 a 14 meses.
vi) Os prazos legais desta Avaliação de Impacte Ambiental para obtenção de DIA - prazos estes a
que se podem somar períodos de interrupção para resposta a eventuais questões e
esclarecimentos-designadamente, face à eventual sensibilidade de algumas matérias em
equação, como as inerentes a recursos hídricos, barragens, regadio intensivo/biodiversidadepodem ser estimados em 10 a 12 meses;
A maturidade plena dos projetos - que se estima estar no intervalo de 30 a 44 meses- é atingida
habitualmente próximo de três anos.
vii)O período necessário para preparação das peças concursais, tendo já presente as alterações
inerentes às condicionantes da DIA, para a empreitada respetiva -que se estima em 2 a 4 meses;
viii) O prazo necessário para elaboração das propostas pelos concorrentes, tendo em conta
pedidos de esclarecimento que se estima em 4 a 5 meses;
ix) O período de apreciação das propostas, seleção da empresa vencedora e consignação que se
estima em 4 a 5 meses;
x) O prazo de execução necessário para a concretização da empreitada, incluindo ensaios de
receção que é muito variável de caso para caso, mas que mais habitualmente estará no intervalo
de 12 a 18 meses;
A entrada em serviço do Projeto é estimada no intervalo de 52 a 76 meses a partir do momento zero
- não menos de aproximadamente 4 a 7 anos.
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3.9. Políticas Públicas
3.9.1 Enquadramento Legal do Planeamento do Regadio
Face à vulnerabilidade do território nacional, e em particular do Sul e Nordeste de Portugal
Continental às alterações climáticas, onde se preveem impactes significativos, com redução das
disponibilidades hídricas, o regadio assume uma importância decisiva para a promoção da
sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola.
Os cenários de evolução climática para Portugal até ao final do séc. XXI, de acordo com os modelos
climáticos e os estudos desenvolvidos, quer ao nível do Painel Intergovernamental para as alterações
Climáticas (IPCC) quer da União Europeia, apontam para condições progressivamente mais
desfavoráveis para a atividade agrícola e florestal, decorrentes da redução da precipitação e aumento
da temperatura, do agravamento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos e do
aumento da suscetibilidade à desertificação.
Os efeitos expectáveis mais negativos desta variação climática, no interior e sul, têm como fator crítico
a disponibilidade hídrica, afetando sobretudo os sistemas temporários de sequeiro e as pastagens
permanentes com a pecuária extensiva associada, já hoje com maior fragilidade económica. Nestas
regiões, será particularmente nefasta a ocorrência de secas, as quais afetam o território em larga
escala, enquanto outros eventos extremos, como ventos fortes ou precipitações intensas, terão
impactes localizados, mas de grande magnitude, que afetarão sobretudo a hortifruticultura e
instalações agrícolas. O aparecimento de novas pragas e doenças ou a diferente evolução das
existentes, como resposta às novas condições climáticas, constituirá um risco acrescido para a
agricultura. No entanto, algumas tendências climáticas verificadas podem mostrar-se vantajosas
promovendo um maior leque de alternativas culturais e maior produtividade: a redução do número
de dias com geadas e a conjugação do aumento da temperatura com a disponibilidade hídrica
assegurada com o regadio.
Neste contexto, importa assumir uma estratégia nacional para o regadio, em alinhamento com a
estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas (ENAAC 2020), visando potenciar a
resiliência, competitividade e sustentabilidade da agricultura portuguesa e nessa sequência planear e
programar as ações necessárias à sua concretização.
Consideram-se assim fundamentais os aproveitamentos hidroagrícolas e empreendimentos de fins
múltiplos, face à necessidade de dispor de reservas estratégicas de água, ao nível regional, que
assegurem através da sua capacidade de regularização intra e interanual, mesmo em períodos de seca,
a disponibilidade de água para abastecimento público, irrigação e restantes atividades económicas.
Estes aproveitamentos hídricos, ao permitir a utilização de água superficial em detrimento da água
subterrânea, diminuem de forma significativa a pressão sobre os aquíferos, os quais constituem
reservas estratégicas de água em situações de escassez. De igual modo, promovem a redução do
número de captações de água superficial, em cursos de água com reduzidos caudais na primavera e
verão, potenciando assim a melhoria do seu estado ecológico.

REGADIO 2030

Pág. 89

Importa igualmente assegurar a promoção da adoção de boas práticas agrícolas, garantindo a
preservação do recurso solo e da sua produtividade e qualidades agronómicas, contrariando a
tendência de desertificação. Esta melhoria dos solos traduz-se no aumento do seu teor em matéria
orgânica e capacidade de retenção da água e nutrientes, o que favorece o crescimento e vitalidade
das plantas e da vegetação em geral. Com efeito, a correta utilização agrícola dos solos favorece a
preservação da sua fertilidade, a sua proteção contra a erosão hídrica e a melhoria do teor de matéria
orgânica, sendo que um dos impactes diretos das alterações climáticas é precisamente a afetação da
matéria orgânica do solo, uma vez que o aumento da temperatura associado a condições de maior
secura terá como consequência a diminuição do input de matéria orgânica, que decorre da menor
produção de biomassa e do aumento da taxa de mineralização, o que, por sua vez, potenciará a erosão
e os processos de desertificação. O teor de matéria orgânica dos solos é uma componente
determinante para o desempenho das suas funções ambientais e ecológicas, como sejam a fertilidade,
o sequestro de carbono e a regulação hidrológica e a biodiversidade.
O mosaico criado na paisagem, pelas novas zonas regadas, permite também aumentar a resiliência
aos incêndios, cujo risco aumenta face às alterações climáticas. Também relevante neste domínio será
a criação de novos pontos de água, que permitiram densificar a rede existente, contribuindo para uma
resposta rápida e eficiente em situações de combate a incêndios. Ao nível local, consegue-se ainda
uma melhoria do conforto climático, com redução da temperatura ambiente e das oscilações
térmicas, derivada da presença dos vários planos de água criados pelas albufeiras, reservatórios e rede
de rega e também do aumento da humidade relativa do ar associado às áreas submetidas às diferentes
práticas de regadio.
Estas opções de planeamento, na área do regadio, têm por base a articulação com as diferentes
políticas setoriais relevantes e respetivos instrumentos de política, nomeadamente nos domínios da
água, clima e energia. Neste âmbito destaca-se:
• Estratégia para o Regadio Público (DGADR, 2014), com base num diagnóstico do regadio e a
par da identificação dos projetos de novos regadios e das extensões dos regadios existentes,
avalia as necessidades de investimento em reabilitações das infraestruturas existentes, as
medidas destinadas a aumentar a eficiência no uso da água e as intervenções necessárias nas
barragens, origens de água de rega. A maioria dos projetos considerados não implicam a
construção de novas barragens, pretendendo-se no caso do EFMA potenciar a utilização dos
recursos hídricos disponíveis, face à redução das dotações de rega observadas face às
consideradas em fase de projeto.
• Programa Nacional de Regadios, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
133/2018, de 20 de setembro de 2018, visa a expansão, reabilitação e modernização dos
regadios existentes e a criação de novas áreas regadas, designadamente com potencial de
ligação às existentes, com o objetivo de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas,
numa ótica de sustentabilidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas, o
combate à desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos. Assume como prioritária a
criação e o reforço de pontos de origem de água superficial nas regiões transmontana, beirã,
alentejana e algarvia. No caso do EFMA pretende o alargamento da rede de adução, que integra
reservatórios intermédios e de extremidade, beneficiando não apenas o uso agrícola como
também o abastecimento público e a defesa contra incêndios. Integra ações associadas ao uso
mais eficiente da água e da energia, através do recurso a métodos de rega mais eficazes e da
criação de fontes de energia renováveis
• Lei da água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua atual redação) - estabelece as bases
e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, definindo quais os instrumentos
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de ordenamento e planeamento dos recursos hídricos. O ordenamento e planeamento dos
recursos hídricos visa compatibilizar a sua utilização sustentável com a proteção e valorização
destes recursos, bem como com a proteção de pessoas e bens. São instrumentos de
ordenamento os instrumentos de gestão territorial (IGT), designadamente os programas
especiais de albufeiras de águas públicas, da orla costeira e dos estuários. Ao nível do
planeamento das águas, temos como instrumentos:
o Plano Nacional da Água (PNA), de âmbito territorial, que abrange todo o território nacional;
o Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), abrangem as bacias hidrográficas e as
águas costeiras integradas numa região hidrográfica e constituem a base de suporte à
gestão, à proteção e à valorização social e económica das águas;
o Planos Específicos de Gestão de Águas, são complementares dos planos de gestão de
região hidrográfica. Podem ser de âmbito territorial, abrangendo uma sub-bacia ou uma
área geográfica específica, ou de âmbito sectorial, abrangendo um problema, tipo de água,
aspeto específico ou sector de atividade económica com interação significativa com as
águas.
O planeamento das águas visa fundamentar e orientar a proteção e a gestão das águas e a
compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades; garantir a sua utilização
sustentável e a satisfação das necessidades atuais sem comprometer o futuro; proporcionar os
critérios de afetação aos vários tipos de usos identificados, tendo em conta o valor económico
de cada um deles; assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento
regional e as políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses locais e, ainda, fixar as
normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.
Entre os princípios da Lei da Água é consagrada a internalização da dimensão económica no
processo de gestão dos recursos hídricos, nomeadamente através da referência ao valor social
e económico e à dimensão ambiental da água. Estabelece-se, assim, que deve ser promovida,
de forma progressiva, a internalização dos custos decorrentes das atividades suscetíveis de
causar impacto negativo no estado das massas de água, bem como a recuperação dos custos
inerentes à prestação dos serviços públicos que garantem o estado das águas, incluindo o custo
de escassez. A avaliação económica deverá incluir um cálculo adequado dos custos ambientais
e de recurso, bem como considerar, apropriadamente, os subsídios diretos ou indiretos.
•

Plano Nacional da Água (PNA), foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro,
que também cria a Comissão Interministerial de Coordenação da Água (integrará representante
da DGADR e DGAV), cuja composição e regras de funcionamento serão aprovadas por portaria.
Define as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos planos de
gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021 e programas de medidas que lhes
estão associados. Aponta também as grandes linhas prospetivas daquela política para o período
2022-2027 que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da Diretiva Quadro da Água.
Refere que o peso da atividade agrícola em termos de emprego ou de valor acrescentado não é
suficientemente revelador da importância estratégica que a agricultura tem para o País, que não
pode ser ignorada quando se estabelece uma política de preços da água e se assegura a sua
articulação com outros instrumentos de política relevantes. Destaca ser a agricultura uma
atividade de base nas zonas rurais, que permite alavancar inúmeras outras atividades
económicas, de que são exemplo o turismo ou a indústria transformadora, fixando populações e
potenciando o desenvolvimento. É, também, uma atividade muito sensível a questões

REGADIO 2030

Pág. 91

financeiras, pelo que qualquer incremento nos custos de produção pode ter consequências
graves para algumas culturas. Conclui assim que, sem prejuízo de se definir uma política de preços
da água que incentive a sua utilização eficiente e que contribua para uma gestão sustentável dos
recursos hídricos, no interesse do próprio setor agrícola e sobretudo numa perspetiva de
médio/longo prazo, as externalidades positivas desta atividade devem ser também tomadas em
devida consideração, o que requer a integração da política de preços da água com outros
instrumentos de gestão da água e com a política agrícola.
Ainda sobre o setor agrícola refere que:
o

o

o

as pressões exercidas pela atividade agrícola estão insuficientemente documentadas, seja
a carga de poluentes específicos, sejam as captações de água, particularmente captações
em massas de água subterrâneas;
subsistem pressões hidromorfológicas que não foram corrigidas (continuidade fluvial,
alteração da dinâmica sedimentar, características gerais do escoamento, falta de definição
de caudais ecológicos), que devem ser objeto de atenção particular e correção;
as pressões quantitativas são particularmente relevantes a sul do Tejo, persistindo alguma
ineficiência no uso da água em todos os setores, em particular no urbano e agrícola.

Das medidas propostas no PNA destacam-se as seguintes:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

•

Revisão das zonas vulneráveis e dos objetivos ambientais, bem como a proteção das
massas de água subterrâneas contra a poluição por nitratos de origem agrícola.
Revisão dos Programas de Ação para as Zonas Vulneráveis, do Código das Boas Práticas
Agrícolas1 e do PNUEA.
Reabilitação de infraestruturas de rega e adoção de métodos de rega mais eficientes.
Apoio, através de serviços de extensão rural, aos agricultores na aplicação do Código das
Boas Práticas Agrícolas revisto.
Classificação das infraestruturas hidráulicas que cumpram com os devidos requisitos legais
como empreendimentos de fins múltiplos.
Elaboração dos planos de monitorização e planos segurança de barragens para todas as
grandes barragens que ainda não os têm.
Apresentação pelas Entidades Gestoras de planos de contingência e adaptação às
alterações climáticas.
Desenvolver Sistemas de Alerta precoce para deteção de escassez de água e de seca. Estes
poderão estar associados aos vários tipos de seca, como os indicados no Plano de
Prevenção e Monitorização e Contingência para Situações de Secas (PPMCSS, 2014), para
os quais será importante definir níveis críticos
Promoção do desenvolvimento de sistemas de previsão e alerta das cheias, adaptado às
características das bacias hidrográficas, e que assegure a recolha, em tempo real, dos
dados hidrometeorológicos.

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) - estão em vigor os PGRH elaborados no
segundo ciclo de planeamento (2016-2021), decorrendo atualmente a elaboração dos planos do
3.º ciclo.

1

O novo código de boas práticas agrícolas foi aprovado através do Despacho n.º 1230/2018, dos Gabinetes dos Secretários
de Estado do Ambiente e das Florestas e do Desenvolvimento Rural, de respetivamente 28 de novembro de 2017 e 4 de
dezembro de 2017.
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Identificam a importância da regularização, sazonal e interanual, do escoamento para suprir as
necessidades consumptivas em cada região, identificando, por balanço entre estas necessidades e as
disponibilidades hídricas, situações de stress hídrico circunscritas a algumas regiões. Estas situações
afetam principalmente o Tejo e ribeiras do Oeste e a região Sul, uma vez que os recursos hídricos são
aí mais escassos. Na bacia do rio Tejo refere-se como questão saber se os recursos estão disponíveis
onde são necessários, uma vez que a maior parte da capacidade de regularização se encontra nas subbacias do Zêzere e do Sorraia. Nas bacias do Guadiana e do Sado identifica-se a grande dependência
das opções de desenvolvimentos do aproveitamento de fins múltiplos do Alqueva.
Referem que muitos dos projetos de regadios considerados tomam como origem de água albufeiras
já existentes, não introduzindo por isso novas pressões morfológicas significativas. No caso do EFMA
identificam como oportunidade o facto de as capitações reais observadas serem muito inferiores às
de projeto, gerando disponibilidades de água não consideradas na fase de planeamento.
Sinalizam como relevante assegurar a redução da contaminação das massas de água por nitratos de
origem agrícola.
Salientam a importância, para o setor agrícola, da informação sobre o estado das massas de água,
constante destes Planos, uma vez que os investimentos em regadio só serão elegíveis para apoio pelo
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) se o estado da massa de água,
subterrânea ou superficial, não tiver sido identificado como inferior a bom no plano de gestão de
bacias hidrográficas, por motivos ligados à quantidade de água (atendendo ao que dispõe o respetivo
regulamento a este respeito e a condicionalidade que introduz).
Concluem ser fundamental um significativo esforço e investimento nas redes de monitorização e em
sistemas de vigilância e alerta, o que passará por uma otimização e reforço das redes de estações de
qualidade e quantidade, tendo em vista a avaliação do estado das massas de água, a eficácia das
medidas, o cumprimento dos objetivos ambientais, a melhoria do inventário das pressões e a
otimização do controlo de emissões. Este esforço deve ser levado a cabo num quadro de estabilidade
de recursos por forma a evitar descontinuidades de investimentos.
Quanto à questão da internalização dos custos, é atualizada a avaliação económica da utilização da
água nos PGRH do segundo ciclo de planeamento, envolvendo todos os setores utilizadores
relevantes, nomeadamente o setor agrícola.
•

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), as bases e linhas orientadoras deste
programa foram estabelecidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 5 de
junho. Nesta sequência, foi definida a estratégia de execução, sem que houvesse, contudo, uma
coordenação intersectorial que permitisse a sua cabal execução.
Sendo o seu principal objetivo o uso eficiente da água, em particular nos setores urbano, agrícola
e industrial, visa contribuir para a minimização dos riscos de escassez hídrica e para melhoria do
estado da água e ecossistemas associados, sem pôr em causa as necessidades e a qualidade de
vida das populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país
Os objetivos estratégicos para o setor agrícola, consistem na:
o

Redução das perdas de água nos sistemas de condução de água para rega e das dotações
brutas de rega;
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o

Articulação gradual das receitas associadas aos tarifários e o custo real da água, com ênfase
nos volumes utilizados, sem perda de competitividade do setor.

Por sua vez foi estabelecido como objetivo específico, para este sector, o aumento da eficiência
global dos sistemas de rega através da:
o
o

o

Melhoria da qualidade dos projetos (captação, exploração, rega, etc.);
Redução das perdas de água no armazenamento, transporte e distribuição (reabilitação de
barragens, impermeabilização de canais, construção de reservatórios de compensação em
pontos estratégicos e no final dos canais, automatização das estruturas de regulação, etc.);
Redução das perdas na aplicação de água ao solo (introdução de sistemas de aviso e agrometeorológicos, reconversão dos métodos de rega, com automatização e adequação de
procedimentos na rega por gravidade, aspersão e localizada, etc.).

Para o setor agrícola, foi definido como meta que a eficiência de uso da água deve atingir os 65
% em 2015.
•

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC) e segunda fase da Estratégia
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC) – enquadrados no Quadro
Estratégico para a Política Climática, desenvolvido tendo por referência o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica, estes documentos foram aprovados através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho.
O PNAC 2020/2030 constitui um dos principais instrumentos das políticas de mitigação, visando
ainda a promoção da integração da mitigação nas políticas sectoriais e a garantia do cumprimento
dos compromissos nacionais. Tem por base a orientação política de reduzir até 2030 as emissões
nacionais de GEE em 40 % em relação a 2005. No setor agrícola assume a ambição de promover
práticas agrícolas sustentáveis, fixando como objetivo setorial uma redução de 11% nas emissões
de GEE em 2030 face a 2005. A trajetória de emissões estabelecida terá por base o ajustamento
estrutural das explorações agrícolas e a melhoria de eficiência no uso de recursos e de energia.
Já a ENACC estrutura a resposta nacional no que respeita à adoção de políticas de adaptação às
alterações climáticas e sua integração nas políticas sectoriais. A sua operacionalização organizase em seis áreas temáticas e nove sectores prioritários, entre os quais se encontra a agricultura
e a energia.
No que se refere às áreas temáticas estratégicas, destaca-se na investigação e inovação e na
cooperação internacional o desenvolvimento de uma agenda nacional de prioridades, que inclua
também a demonstração em adaptação; a promoção da ligação e participação dos agentes
envolvidos na Estratégia em redes internacionais ligadas à investigação e inovação, na área da
adaptação e alterações climáticas; a internalização dos progressos no conhecimento e inovação
por parte do tecido empresarial português. Por sua vez, na área temática integrar a adaptação no
ordenamento do território, pretende-se promover a introdução da componente adaptação nos
instrumentos de política e gestão territorial, a todas as escalas relevantes, para uma coerente
implementação da ENAAC. Nesta área, pretende-se ainda promover a orientação dos diversos
agentes sectoriais na gestão ativa da adaptação às alterações climáticas nas suas atividades, de
forma enquadrada com as especificidades locais e regionais; a análise e mapeamento dos perigos
com origem climática e consequente adaptação dos IGT. Por fim na área temática integração da
adaptação na gestão dos recursos hídricos, é sublinhada a necessidade de incorporar a
componente adaptação nos instrumentos de política, planeamento e gestão da água, a
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divulgação de informação sobre a gestão da água que oriente os agentes setoriais na gestão ativa
da adaptação às alterações climáticas nas suas atividades e o acompanhamento da
implementação destas medidas.
A ENAAC estabelece a criação de grupos de trabalho setoriais, nos nove sectores considerados
prioritários, um deles o sector agrícola. Neste âmbito, refere como principais fatores críticos para
a adaptação da agricultura às alterações climáticas expectáveis a disponibilidade de água e a
capacidade de rega, a fertilidade do solo e a prevenção da erosão, a gestão de risco face aos
eventos extremos e à maior variabilidade climática, a alteração dos sistemas fitossanitários e de
sanidade animal face ao acréscimo de condições favoráveis a organismos prejudiciais às culturas,
às plantas e aos animais, bem como a disponibilidade de património genético animal e vegetal
adaptado às novas condições climáticas. A coordenação deste grupo setorial é assegurada pelo
GPP e DGADR.
•

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013-2016 (Estratégia para a
Eficiência Energética - PNAEE 2016) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para
o período 2013-2020 (Estratégia para as Energias Renováveis - PNAER 2020), ambos aprovados
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril.

A revisão integrada do PNAEE e do PNAER tem como meta geral a redução de 25%, e como meta
específica a redução de 30%, do consumo de energia primária até 2020. Considerou, para a definição
de objetivos, o consumo de energia primária e a necessidade de contribuição do setor energético para
a redução das emissões de gases com efeito de estufa.
O PNAEE 2016 abrange seis áreas específicas: Transportes, Residencial e Serviços, Indústria, Estado,
Comportamentos e Agricultura.
Na área da Agricultura temos o Programa Eficiência Energética no Setor Agrário que tem como
objetivo agrupar e dinamizar as ações realizadas neste setor com vista a induzir a redução de
consumos energéticos, através da modernização de equipamentos, sistemas de gestão e auditorias
energéticas direcionadas. Destaca a importância das medidas que permitam simultaneamente
contribuir para a eficiência energética e para a eficiência hídrica em alinhamento com o PNUEA.
Salienta-se, no contexto da presente análise, estar prevista a melhoria nas estações elevatórias e
sistemas de rega, o apoio à conversão e modernização de frotas de máquinas agrícolas com maiores
níveis de eficiência e menor consumo energético e a redução da utilização de agroquímicos.
O PNAER 2020 estabelece as trajetórias de introdução de fontes de energia renováveis (FER) de
acordo com o ritmo da implementação das medidas e ações previstas em cada um dos setores:
eletricidade; aquecimento e arrefecimento; transportes. Para tal, identifica e descreve as medidas
específicas setoriais, bem como as medidas gerais necessárias para alcançar os compromissos globais
nacionais. O objetivo global nacional para a quota de energia proveniente de fontes renováveis, no
consumo final bruto de energia em 2020, foi definido em 31%.
A meta nacional para a utilização de energia proveniente de fontes renováveis no consumo energético
nos transportes, em 2020, foi fixada em 10%, considerando a promoção dos veículos elétricos e o
aumento da incorporação de biocombustíveis de 1ª geração (biodiesel e bioetanol).
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No eixo da eletricidade este Plano considera a existência de um potencial comprovado de
4 GW de potência FER, para além dos licenciamentos previstos, sendo que pelo menos 1 GW adicional
de potência eólica poderá ser promovido sem perdas significativas de energia renovável, garantido
pelos sistemas de bombagem previsto no Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial
Hidroelétrico (PNBEPH).
Face ao PNAER 2010 foram revistas medidas relacionadas com os incentivos à instalação de potência
adicional FER, em tecnologias ainda pouco competitivas. Foi o caso da reavaliação dos objetivos
associados às centrais concentrated solar power (CSP) e concentrated photovoltaics (CPV), em virtude
do seu ainda elevado custo na geração de eletricidade e da revisão das metas e objetivos da micro e
mini-produção de eletricidade.
Referem-se entre as principais políticas e medidas específicas para o setor elétrico a introdução de
um regime remuneratório geral, que possibilite ao produtor de eletricidade a partir de FER exercer a
sua atividade nos termos aplicáveis à produção, visando dinamizar o investimento em tecnologias
maduras com uma ordem de mérito que viabilize a sua atuação em regime de mercado. Destaque
ainda para a operacionalização da figura do facilitador de mercado, obrigado a adquirir a energia
produzida pelos centros electroprodutores a partir de FER que pretendam vender-lhe a referida
energia em regime de mercado, criando condições efetivas para viabilizar a atuação dos operadores
de menor dimensão em mercado.
No setor dos transportes prevê-se promover a utilização de recursos endógenos e de resíduos para a
produção de biocombustíveis e as soluções ligadas à matéria-prima de segunda geração (material
celulósico não alimentar e material lenho-celulósico), onde temos entre o público-alvo os agricultores.
Ainda neste setor e quanto à mobilidade elétrica temos a racionalização da infraestrutura de
carregamento às necessidades atuais, nomeadamente em zonas de elevada procura,
preferencialmente cobertas e vigiadas, visando o aumento da utilização do veículo elétrico.
No contexto da energia hídrica é destacada a importância do PNBEPH para o incremento da
capacidade reversível instalada, o que permitirá uma melhor gestão da produção eólica no vazio.
No que respeita às centrais mini-hídricas (até 10 MW), visou atingir, em 2020, uma potência instalada
de 400 MW, pretendendo introduzir no curto prazo um regime simplificado de atribuição de pontos
de interligação, instalações de pequena e média potência integradas em sistemas de abastecimento
de águas, sistemas de águas residuais e canais de rega.
Nesta sequência, podemos ainda identificar como iniciativas prioritárias para o setor agrícola as
seguintes:
o
o
o
o
o
o
o

Potenciar o recurso a reservas estratégicas de água, com capacidade de regularização interanual,
garantido a disponibilidade de água para as principais utilizações;
Elaborar planos de contingência para situações de seca e de adaptação às alterações climáticas;
Adotar sistemas tarifários diferenciados por escalões de volume, em função das culturas
instaladas, sem perda de competitividade do sector;
Promover a instalação de sistemas fotovoltaicos para produção de energia, em particular para
elevação de água (bombagem);
Redução das perdas de água nas redes e sistemas de rega;
Adoção de práticas agrícolas adaptadas às novas condições climáticas, promovendo em particular
a agricultura de precisão;
Potenciar o uso de fertilizantes orgânicos em detrimento dos minerais;
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o

o
o

Aumentar o nível de matéria orgânica no solo, apostando nas operações de compostagem,
visando aumentar o sequestro de Carbono e a retenção de água e inverter as emissões
resultantes do uso de fertilizantes minerais;
Aprofundar o conhecimento sobre as culturas mais resilientes às novas condições
agrometeorológicas;
Potenciar a utilização de energias renováveis nos equipamentos e maquinaria agrícola, bem como
a mobilidade elétrica, incluindo a instalação dos necessários postos de carregamento.

3.9.2 Licenciamento da Instalação de Projetos Agrícolas com Regadio
Com o atual enquadramento legal, os projetos agrícolas não se encontram sujeitos a autorização
prévia ou licenciamento, no entanto, quando constituem alteração ao uso do solo poderão ser
abrangidos por regimes jurídicos associados ao ordenamento do território, à conservação do solo e
da água ou à conservação da natureza.
No caso de projetos agrícolas com infraestruturação para regadio temos ainda de ter presente a
necessidade de licenciamento das respetivas origens de água, ao abrigo da Lei da Água e do Regime
de Utilização de Recursos Hídricos.
Por este motivo, quando estamos perante candidaturas a financiamento público é solicitada a
apresentação de evidências do cumprimento destes requisitos legais.
Importa assim reter que, quando haja alteração do uso do solo, é necessário verificar o cumprimento
das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública aplicáveis, bem como o regime
jurídico de avaliação de impacte ambiental. Sempre que existam utilizações de recursos hídricos, terá
também de ser considerado o disposto na Lei da Água e no Regime de Utilização dos Recursos Hídricos.
No contexto da avaliação de impacte ambiental (AIA) estão sujeitos a este procedimento os projetos
agrícolas e silvícolas listados no Anexo II do regime jurídico de AIA, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. Quanto à instalação de projetos agrícolas, são sujeitos a AIA
projetos que impliquem:
• Reconversão de terras, não cultivadas há mais de cinco anos, para agricultura intensiva, que
abranjam áreas iguais ou superiores a 100 ha ou 50 ha se em áreas sensíveis2;
• Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem, com
áreas iguais ou superiores a 2 000 ha ou, quando em áreas sensíveis, 700 ha.

2

Entende-se por áreas sensíveis:
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade
(estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho);
ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do
Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979,
relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei n.º
107/2001, de 8 de setembro.
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Um projeto que se integre nestes requisitos, a instalar num perímetro de rega formalmente
constituído, que tenha sido alvo de procedimento de avaliação de impacte ambiental, apenas terá de
respeitar as medidas já definidas através do procedimento de avaliação de impacte ambiental do
perímetro de rega em questão.
Numa situação em que o projeto agrícola não seja abrangido pelos limiares de área definidos para a
infraestruturação de regadio, antes indicados, há ainda a considerar como requisitos para a sua
sujeição a AIA a integração nestes projetos de:
• Sistemas de captação de águas subterrâneas em que o volume anual de água captado seja igual
ou superior a 10 hm3.
• Obras de transferência de recursos hídricos entre bacias hidrográficas.
• Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem permanente de água
em que um novo volume ou um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior
a 10 hm3.
• Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente
(não incluídos no ponto anterior) abrangidas pelas seguintes condições:
o Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m;
o Se em áreas sensíveis, altura ≥ 8 m ou volume ≥ 0,100 hm3 ou albufeira ≥ 3 ha ou coroamento
≥ 250 m.
No caso de barragens em terra estas condições passam a ser:
o Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m;
o Se em áreas sensíveis será altura ≥ 8 m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou albufeira ≥ 3 ha ou
coroamento ≥ 250 m.
• Construção de aquedutos e adutoras com mais de 10 km e diâmetro ≥ 1m ou, se em áreas
sensíveis, com mais de 2 km e diâmetro ≥ 0,6 m.
Quanto às restrições de utilidade pública, entendidas como quaisquer limitações legais sobre o uso
do solo, ocupação e transformação do solo, que condicionam o proprietário no seu direito de
propriedade, temos a considerar as estabelecidas no âmbito dos recursos hídricos, recursos ecológicos
(Reserva Ecológica Nacional; Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000) e também
aspetos relacionados com regimes de proteção de espécies florestais, como sejam os regimes de
proteção ao sobreiro e azinheira e às oliveiras.
Salienta-se que estas restrições de utilidade pública são obrigatoriamente traduzidas nos planos
territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal, quando tenham caráter permanente e expressão
territorial suscetível de impedir ou condicionar o aproveitamento do solo.
Assim, caso o projeto não esteja sujeito a procedimento de AIA, onde obrigatoriamente todas estas
tipologias de condicionantes são avaliadas, deve ser verificada a sua compatibilidade com as
disposições do Plano Diretor Municipal (PDM) respetivo. Em particular, deve atender-se à qualificação
do solo na área do projeto, designadamente se estamos perante “solos rústicos” (por oposição aos
solos urbanos) preferencialmente integrados na categoria “espaços agrícolas ou florestais”. Devem
deste modo ser consultadas as seguintes Plantas do PDM:
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• Plantas de Condicionantes, onde se identificam as servidões administrativas e as restrições de
utilidade pública, em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer
forma específica de aproveitamento;
• Plantas de Ordenamento, onde se representa o modelo de organização espacial do território
municipal, de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos solos,
as unidades operativas de planeamento e gestão definidas e, ainda, a delimitação das zonas de
proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais.
Refere-se ainda que, nos PDM, deve também constar a identificação e delimitação das áreas
relevantes para a salvaguarda de informação arqueológica contida no solo e subsolo.
Salvaguardada a conformidade com o PDM, devemos agora verificar se existem utilizações de
recursos hídricos associadas à implementação do projeto. Eventuais captações de água superficial ou
subterrânea, para rega ou outras utilizações, bem como a construção de barragens estão sujeitas à
prévia atribuição de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), a emitir pelas Administrações
Regionais de Região Hidrográfica, departamentos desconcentrados da APA, IP. Também qualquer
ocupação de planos de água, respetivos leitos e margens carece de TURH.
No que se refere à atribuição dos TURH, importa ter presente que o direito de utilização privativa dos
recursos hídricos do domínio público só pode ser atribuído por licença ou concessão, enquanto as
utilizações de recursos hídricos particulares estão sujeitas a autorização prévia3.
Neste contexto, recorda-se que integram o domínio público hídrico, designadamente:
• os cursos de água, com os respetivos leitos;
• as albufeiras criadas para fins de utilidade pública, com os respetivos leitos;
• os cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que
transponham os limites dos prédios onde nasceram, se no final forem lançar-se no mar ou em
outras águas públicas;
• águas nascidas em prédios privados ou águas pluviais que caiam num terreno particular, logo
que transponham abandonadas os limites dos prédios onde nasceram, se no final forem lançarse no mar ou em outras águas públicas;
• as margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés.
Sem prejuízo do exposto, no caso de águas públicas não navegáveis nem flutuáveis localizadas em
prédios particulares, o respetivo leito e margem são particulares, sujeitos a servidões administrativas,
o mesmo acontecendo às margens dos cursos de água navegáveis e flutuáveis, não sujeitos à
influência das marés, quando em prédios particulares.
Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das
águas, sendo o leito limitado pela linha que corresponder à estrema dos terrenos que as águas cobrem
em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto.

3

Excetua-se a rejeição de águas residuais, imersão de resíduos, recarga e injeção artificial em águas subterrâneas, extrações
de inertes e aterros e escavações que estão sujeitas a licença prévia de utilização.
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A largura da margem é de:
• 50 m, no caso das águas do mar e das águas navegáveis e flutuáveis sobre jurisdição das
autoridades marítimas e portuárias;
• 30 m, no caso das restantes águas navegáveis e flutuáveis;
• 10 m, quando se trate de águas não navegáveis nem flutuáveis, como sejam torrentes,
barrancos e córregos de caudal descontínuo.
Refere-se ainda que quando estejamos perante albufeiras de águas públicas, que tenham como fins
principais o abastecimento público, a rega ou a produção de energia, há que ter em consideração o
respetivo regime jurídico e, quando existam, os respetivos Programas Especiais (anteriores Planos de
Ordenamento de Águas Públicas).
Deste modo, quando não exista o referido Programa Especial (ou o anterior Plano de Ordenamento)
deve-se ter presente a existência de uma zona terrestre de proteção, com uma largura de 500 m,
medidos na horizontal a partir do nível de pleno armazenamento da albufeira, onde é interdito o
armazenamento de pesticidas, adubos orgânicos ou químicos e também o emprego destes adubos,
quando impliquem risco de contaminação da água, ou o emprego dos pesticidas em casos não
devidamente justificados. Nesta zona de proteção não pode igualmente haver atividades agrícolas
que impliquem mobilização do solo significativa, que represente risco para o estado da água ou o
aumento da erosão. Na zona de proteção referida, considera-se ainda a existência de uma zona
reservada, com uma largura de 100 m, medidos na horizontal a partir do nível de pleno
armazenamento da albufeira, onde são interditas, para além das ações já indicadas, a abertura de
novos acessos ou ampliação das vias existentes sobre as margens, a realização de aterros ou
escavações, a instalação de vedações e a aplicação de fertilizantes orgânicos ou a aplicação de lamas
de depuração
Concretizam-se agora, por tipologia de TURH, as diferentes utilizações privativas dos recursos hídricos
do domínio público, relevantes no contexto da presente análise. Deste modo, temos que são sujeitas
a:
- prévia concessão
• captação de água para rega de área superior a 50 ha;
• captação de água para produção de energia;
• implantação de infraestruturas hidráulicas que se destinem aos fins referidos anteriormente.
- licença prévia
• captação de águas;
• ocupação temporária para a construção ou alteração de instalações fixas ou desmontáveis e
sua implantação (estão aqui incluídos todos os tipos de obras, como sejam as edificações, muros
e vedações);
• ocupação temporária para a construção ou alteração de infraestruturas hidráulicas e sua
implantação
• instalação de infraestruturas e equipamentos flutuantes;
• sementeira, plantação e corte de árvores e arbustos;
• realização de aterros ou escavações;
• extração de inertes;
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• outras atividades que envolvam a reserva de um maior aproveitamento desses recursos por um
particular e que não estejam sujeitas a concessão.
Caso uma destas utilizações, sujeitas a licença, se encontrar simultaneamente sujeita a concessão,
aplica-se unicamente este último regime a toda a utilização.
Como já referido, as utilizações de recursos hídricos particulares encontra-se sujeita a autorização
prévia. Assim, quando incidam sobre leitos, margens e águas particulares, são sujeitas a autorização
prévia as seguintes atividades:
• realização de construções;
• implantação de infraestruturas hidráulicas;
• captação de águas particulares com meios de extração que excedam os 5 cv4.
No que se refere à captação de água subterrânea, importa ter presente que temos de considerar as
fases de pesquisa, execução do poço ou furo e exploração. No caso de a pesquisa resultar negativa, a
empresa executora dos trabalhos é responsável pela reposição do terreno na situação inicial, de
acordo com as indicações da entidade competente. Constitui também um requisito, o afastamento
mínimo de 100 m entre captações de diferentes utilizadores de uma mesma massa de água
subterrânea. No prazo de 60 dias a contar da conclusão dos trabalhos de execução do poço ou furo o
utilizador deve apresentar um relatório demonstrando a boa execução dos trabalhos. As captações de
água subterrânea que deixem de ter a função para a qual foram inicialmente constituídas têm de ser
desativadas, no prazo de 15 dias após cessação da exploração, devendo ser seladas de acordo com os
procedimentos impostos pela autoridade competente.
No domínio da conservação da natureza é necessário verificar se a área de projeto integra a Rede
Natura 2000 ou a Rede Nacional de Área Protegidas.
Caso o projeto se insira em área classificada como Rede Natura 2000, e caso o PDM em causa não
integre ainda as medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das populações de
espécies para as quais os referidos sítios e áreas foram designados, ficam sujeitos a parecer prévio do
ICNF os projetos que impliquem:
• alteração do uso do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha;
• alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas
e florestais;
• alteração do uso atual dos terrenos das zonas húmidas ou marinhas, bem como as alterações à
sua configuração e topografia;
• abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das já existentes;
• instalação de novas linhas aéreas de transporte de energia e de comunicações à superfície do
solo fora dos perímetros urbanos.

4

A captação de águas particulares com meios de extração que não excedam os 5 cv estão sujeitas a simples
comunicação prévia de início de utilização à ARH territorialmente competente.
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Se a área de projeto integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas será necessário efetuar o
enquadramento prévio no seu Programa Especial (anteriores Planos de Ordenamento de Áreas
Protegidas), de modo a aferir a viabilidade da implementação do projeto. Após a revisão dos PDM ao
abrigo da nova Lei de bases gerais da política pública de solos e ordenamento do território e
urbanismo, estes requisitos também integrarão os PDM que abranjam áreas protegidas.
Quando a área de projeto integre a Reserva Ecológica Nacional (REN), e não haja alteração da
topografia do solo, apenas é necessária comunicação prévia à CCDR quando estejamos perante
intervenções em margens de cursos de água, lagos e lagoas ou albufeiras ou ainda em áreas de
instabilidade de vertentes, sendo interdita a ocupação de escarpas.
Por último importa referir os regimes de proteção de espécies florestais. O regime jurídico de proteção
ao sobreiro e azinheira estabelece que o corte ou o arranque de exemplares destas espécies, em
povoamento ou isolados, carece de autorização, prevendo medidas compensatórias no caso de cortes
autorizados e inibição por 25 anos da afetação do solo a outros fins, em caso de povoamentos afetados
em desconformidade com o estabelecido legalmente. O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras
carece de autorização do ICNF ou das DRAP. Podem ser autorizados os cortes ou arranques para
instalação de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia
local, desde que a área sujeita a corte não ultrapasse os 20 ha, nem 10% da superfície da exploração
ocupada pelas referidas espécies, verificando-se um bom estado vegetativo e sanitário da restante
área.
Por sua vez o regime de proteção às oliveiras estabelece que o arranque e corte raso de povoamentos
de oliveiras só pode ser efetuado mediante autorização prévia das DRAP, não carecendo de
autorização prévia o arranque de oliveiras isoladas. As autorizações podem ser concedidas nas
situações legalmente estabelecidas, destacando-se aquelas em que o arranque se destina:
• a viabilizar outras culturas de maior rendibilidade ou de comprovado interesse económico e
social;

3.10.

Ambiente e Património Histórico-cultural

3.10.1 Conservação do Património Natural
Um fator a ter em consideração, em qualquer atividade agrícola, e concretamente na de regadio, é o
Património Natural existente. É preciso favorecer a sua conservação, realizar práticas agrícolas que
respeitem e salvaguardem o ambiente, além de tirar proveito dos benefícios fornecidos pelos serviços
de ecossistema. O desenvolvimento social e económico das populações deve ser compatível com a
utilização sustentável do território, assegurando o bem-estar das gerações futuras.
De relevar que podem existir restrições ou condicionantes ambientais que limitem a atividade agrosilvo-pastoril, sendo necessário o conhecimento da legislação vigente e que possa chegar a afetar o
projeto de regadio em questão.
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O Estado Português tem vindo a mostrar a sua preocupação pelo Ambiente, ao assinar diversos
convénios internacionais, e compromissos nacionais, em prol da sustentabilidade e da conservação
da natureza, entre os quais se encontram, de forma destacada pela sua relevância, a Convenção de
Diversidade Biológica(CDB, 1992), a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a
Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade (bibliografia EU), assim como planos nacionais de
ordenamento territorial (PROT) e gestão ecológica.
Portugal Continental localiza-se no sudoeste da Europa, numa área de transição entre duas regiões
biogeográficas distintas: a euro-siberiana (sub-região atlântica) e mediterrânica, além da região
marinha Mar Atlântico. A sub-região atlântica só está localizada na zona norte do país, ficando
abrangido o resto do território pela mediterrânica. Esta situação geográfica, favorece uma elevada
taxa de biodiversidade terrestre e marinha existente no país, associada a uma vasta variedade de
ecossistemas e habitats.
O país conta com um Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). Dito Sistema foi concretizado
com a emissão do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, e alterado pelo Decreto-Lei nº 242/2015,
de 15 de outubro, albergando a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas que integram a
Rede Natura 2000 e outras áreas, também protegidas, ao abrigo de compromissos internacionais
assumidos pelo Estado Português. Algumas destas áreas protegidas têm vários estatutos de proteção,
sejam de carácter nacional ou internacional.
No momento atual, a RNAP é composta por um total de 48 Áreas Protegidas, em território continental,
das quais 32 são de âmbito nacional (com os estatutos de: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva
Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural). 8 são de âmbito regional (Paisagem Protegida,
Parque Natural Regional, Paisagem Protegida Regional), 7 de âmbito local (Reserva Natural Local,
Paisagem Protegida Local) e uma, de estatuto privado.
A área terrestre da Rede Nacional representa cerca de 8% da área total do território continental. A
área marinha da RNAP é constituída pelos Parques Naturais do Litoral Norte, Arrábida, Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, Reservas Naturais das Dunas de S. Jacinto, Berlenga, Lagoas de Santo
André e da Sancha e no Monumento Natural do Cabo Mondego.
Quanto à Rede Natura 2000 define-se como uma rede ecológica para o espaço comunitário da União
Europeia, resultante das Diretivas Aves (Diretiva 2009/147/CE, de 30 e novembro) e Habitats (Diretiva
92/43/CEE). Esta rede tem como principal objetivo, assegurar a conservação, a longo prazo, das
espécies e habitats mais ameaçados da Europa, criando ferramentas apropriadas para reduzir a perda
de biodiversidade.
No que diz respeito às áreas classificadas ao abrigo da Rede Natura 2000, foram definidos 62 sítios,
dos quais 60 se encontram destacados como Sítios de Importância Comunitária (SIC); quanto às Zonas
de Proteção Especial (ZPE), em Portugal Continental, são quantificadas em 42 áreas.
Além das figuras de proteção citadas anterioridade, localizam-se outras áreas classificadas,
provenientes de compromissos internacionais; é o caso dos Sítios RAMSAR, Reservas da Biosfera e
Geoparques.
Os sítios RAMSAR proveem da Convenção que leva esse mesmo nome, estão destinados a Zonas
Húmidas, com interesse internacional, para as aves aquáticas (Decreto-lei nº 101/80, de 9 de outubro).
Contabilizam-se um total de 18 áreas ao abrigo deste compromisso.
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As Reservas da Biosfera são definidas pela UNESCO como laboratórios vivos. Esta organização
pretende, graças à Rede Mundial de Reservas da Biosfera, facilitar a conservação da biodiversidade,
promover o desenvolvimento económico sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações.
Atualmente, no continente português, estão inscritas nesta Rede Mundial, 6 Reservas da Biosfera
Portuguesas, das quais 3 são transfronteiriças com Espanha: Boquilobo, Reserva da Biosfera
Transfronteiriça do Gerês –Xurés, Berlengas - Peniche, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo/Tajo Internacional e Castro Verde.
Finalmente, no que diz respeito às áreas classificadas, também promovidas pela UNESCO, existem os
geoparques, áreas que apresentam património geológico de relevância internacional, e um modelo
de desenvolvimento sustentável do território. Na atualidade, em Portugal Continental, estão inscritos
4 geoparques: Estrela Geopark, Naturtejo da Meseta Meridional, Arouca Geoparque, Terras de
Cavaleiros Geoparque.
Portugal Continental
Rede Nacional de Áreas
Protegidas

Rede Natura 2000
Áreas Classificadas ao abrigo de
Compromissos Internacionais

Nacional
Regional
Local
Privado
Sítio de Importância Comunitária (SIC)
Zona de Proteção Especial (ZPE)
Sítios RAMSAR
Reservas Biosfera
Geoparques

Nº
32
8
7
1
62
42
18
6
4

Área (ha)
743.100,61
52.221,65
3.523,42
214,65
3.898.403,09
1.557.413,71
117.381,076
1.104.950
1.898.159,82

Tabela 3-36 - Sistema Nacional de Áreas Classificadas em Portugal Continental (Fonte: ICNF, 2021)

Segundo dados da União Internacional da Conservação da Natureza (International Union for the
Conservation of Nature/IUCN), e citados pela Estratégia Nacional para 2030 (ENCN, 2030), existem 35
000 espécies de flora e fauna em Portugal, o que representa 22 % da totalidade de espécies descritas
na Europa, e 2 % a nível mundial. Ainda que, no último relatório da mesma entidade internacional,
Portugal está classificado como o 2.º país da Europa com mais espécies de mamíferos e plantas em
perigo, e como terceiro, atrás da Espanha e Grécia, com mais espécies ameaçadas, deixando em
evidência o elevado risco que sofre a biodiversidade na Península Ibérica e a região mediterrânica
(IUCN,2021).
A perda da biodiversidade é um problema global, e Portugal não está isento das principais ameaças
que afetam a conservação do património natural. Algumas das principais ameaças existentes no país
são: a sobre-exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento urbano conjugado com a
fragmentação do território, espécies exóticas, alterações climáticas, atividades agrícolas, florestais
e/ou pecuárias, poluição, incêndios florestais ou más práticas de gestão.
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Diversas entidades e associações têm realizado imensos estudos sobre a biodiversidade em Portugal.
Recentemente foi publicada a primeira Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, com
630 espécies avaliadas, das quais 60% estão em perigo de extinção. Existe uma edição, de 2005, Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal que, na altura, abrangia 551 espécies de mamíferos, aves,
peixes dulçaquícolas e migradores, anfíbios e répteis. Com o passar do tempo, nasce a necessidade da
atualização dos dados, sendo que, atualmente, se encontram em elaboração o Livro Vermelho de
Mamíferos e a Lista Vermelha de Grupos de Invertebrados Terrestres e de Água Doce de Portugal
Continental.
Outros trabalhos têm sido desenvolvidos para os diversos grupos faunísticos como são os Atlas de
anfíbios e répteis, de bivalves e de Morcegos, entre outros.
Os dados fornecidos pelo ICNF, no que diz respeito às Diretivas Habitats e Aves, da Rede Natura 2000,
no período compreendido entre 2013-2018, apenas podem ser consultados cartograficamente (ICNF,
2020). À data de hoje, não está disponível o relatório nacional correspondente a este período. Por
esse motivo, os dados colocados, relativamente a valores naturais, inseridos neste documento,
correspondem ao período de 2007-2012. Por conseguinte, em Portugal Continental, há 88 tipologias
de habitats, distribuídos pela Região Biogeográfica Atlântica e/ou Mediterrânica e região marinha Mar
Atlântico. Estão registadas, dentro da flora vascular, 121 espécies de interesse comunitário. O registo
faunístico reúne 257 espécies ornitológicas e 52 dos restantes grupos. Existem uma infinidade de
projetos relacionados com a conservação da natureza e espécies específicas, como por exemplo os
ligados ao Programa Life.
No ponto 5.1.3 são um pouco mais desenvolvidos, por região, alguns dos elementos naturais,
diferenciadores geográfica e ecologicamente. Também se indica a relação existente entre os novos
projetos de aproveitamento hidroagrícola (AH) e as áreas protegidas.

3.10.2

Salvaguarda do Património Cultural

Portugal, a caminho dos seus nove séculos de existência é, como seria de esperar, fruto de um longo
processo histórico durante o qual se construiu, com base num passado comum, uma identidade
nacional própria.
Um passado feito das memórias de um condado que se fez reino e de um rei guerreiro que lançou as
bases do futuro país. Mas o país é construído sobre um território com um passado próprio, com as
suas próprias memórias.
Embora muitas vezes essas memórias sejam remetidas genericamente para o “tempo dos romanos”
ou o “tempo dos mouros”, ele vai muito para além disso. Vai também além de um passado
monumental de castelos, palácios, mosteiros e igrejas, refletindo-se também em vestígios menos
visível de um mundo antigo que se encontra muitas vezes escondido no subsolo.
É aí que encontramos os utensílios talhados na pedra que nos dão conta da ocupação deste espaço
pelos nossos antepassados mais antigos, há cerca de 400.000 anos, durante o Paleolítico Inferior.
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Vestígios de um tempo de caçadores-recolectores, em que o Homem circulava pelo território caçando,
pescando e recolhendo alimentos. Território onde, uns milhares de anos depois, durante o Paleolítico
Superior, vão surgir as primeiras manifestações artísticas do homem em território nacional. Aqui
destaca-se a arte rupestre do Vale do Côa, com vestígios que remontam a 20.000 atrás e classificada
como património mundial.
Com o passar do tempo e o incremento da agricultura e da pastorícia, os grupos de caçadoresrecolectores vão-se sedentarizando e alterando a sua organização e modos de vida. Chegamos ao
Neolítico, entre os finais do 6.º e inícios do 5.º milénio a.C.. São estas comunidades, que já produzem
cerâmica e vão construir monumentos megalíticos como as antas, cromeleques e menires, que nos
remetem para o mundo da morte e para um mundo espiritual que desconhecemos. Embora se
dispersem pelo território, são de destacar as elevadas concentrações de monumentos verificadas no
Alentejo, em especial nos concelhos de Évora e Reguengos de Monsaraz.
Com a transição para o 3.º milénio a.C., no Calcolítico, dão-se novas transformações para as quais
muito contribuiu o domínio da metalurgia, neste caso o cobre, que conduziu à criação de novos
instrumentos. As comunidades intensificam os contactos de longa distância, com o Mediterrâneo. São
deste período inúmeros povoados fortificados, recintos de fossos e estruturas funerárias (hipogeus;
tholos; etc) espalhados pelo território.
Na passagem para o 2.º milénio a.C., com a Idade do Bronze, verificam-se novas mudanças, com o
abandono da arquitetura monumental dos povoados fortificados e o surgimento da metalurgia do
bronze, com a produção de espadas, punhais, lanças e machados. Surgem também novas praticas
funerárias (cistas individuais) que vêm sublinhar um papel cada vez mais centrado no individuo,
denotando claras alterações sociais.
No final do 2.º milénio o paradigma da ocupação do território volta a mudar e intensifica-se o
povoamento centrado em povoados de altura. No início do 1.º milénio a.C., com a Idade do Ferro,
verificam-se novas mudanças, que se devem em grande parte às influências que aqui chegam de
outras paragens. Se o território mais a norte se destaca pelos típicos castros, bem defendidos e
localizados em pontos de destaque, o Sul caracteriza-se pelas marcadas influências orientalizantes,
fruto do contacto com o mediterrâneo.
Com a chegada dos romanos a estas paragens, no séc. II a.C., inicia-se uma nova etapa na história do
território, marcado claramente na memória coletiva. O tempo das origens mais remotas do país, e
daqueles que, como Viriato, afincadamente tentaram defender o território dos invasores.
A chegada dos romanos teve efetivamente um grande impacto nas populações locais. As alterações
seriam enormes, a níveis tão distintos como a arquitetura, a organização administrativa, os hábitos
alimentares, a exploração dos recursos naturais, a engenharia, a língua, a religião ou o urbanismo.
Nada voltaria a ser como antes. Deste período permanecem dispersos por todo o território um vasto
conjunto de vestígios, que pela sua abundância deixam uma marca clara no coletivo nacional. Sejam
vestígios monumentais, como as ruínas de Conímbriga, o templo de Évora ou a ponte romana de
Chaves. Sejam vestígios de pequenos casais rurais dedicados à exploração agrícola ou de vias que
cruzam o território.
Mas os grandes impérios também chegam ao fim. Com o declínio de Roma, entre finais do séc. IV e
início do séc. V, a par com a progressiva cristianização das populações e a chegada à Península Ibérica
de vários povos oriundos da Europa Central (Suevos, Visigodos e outros), inicia-se uma nova fase, com
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a criação de novos reinos. Estamos agora num mundo de relações complexas, com múltiplas
realidades a conviver num mesmo espaço geográfico, mas onde não se verifica uma rutura abrupta
nos modos de vida das populações que aqui residem.
Novas mudanças viriam alguns séculos mais tarde com a chegada à Península Ibérica, em 711 d.C., de
um conjunto de forças muçulmanas que iriam facilmente ocupar um território política e militarmente
fragmentado. Estamos perante uma nova cultura que embora traga ruturas e mudanças, mantém
também áreas de continuidade. Deste período ficou uma herança que se reflete ainda hoje, nas
práticas agrícolas, na arquitetura, na língua, na toponímia ou na culinária. Esta herança muçulmana é
claramente mais forte no sul de Portugal, sendo visível, por exemplo, nas muralhas de Silves e de
Alcácer do Sal ou nos diversos vestígios islâmicos de Mértola.
A par da presença islâmica mais a sul surge a norte do atual território nacional o Condado
Portucalense. No séc. XII, sob a direção de D. Afonso Henriques os seus territórios vão-se expandindo
para sul, conquistados às forças muçulmanas. Foi uma longa história de avanços e recuos, de vitórias
e derrotas, num processo que seria continuado pelos seus sucessores.
Inicia-se aqui um novo período, o da nacionalidade. Quase novecentos anos de país materializados
nos mais diversos vestígios espalhados pelo território: castelos, palácios, igrejas, ermidas, moinhos e
tantos outros.
Patrimónios que nos remetem para tempos antigos, mas que também refletem memórias de épocas
mais recentes. Memórias de moinhos que moíam os cereais com que se fazia o pão no tempo dos
nossos avós. Fontes onde se ia à água fresca. Alminhas que ainda marcam o território. Ermidas que
anunciam o local de um milagre. Patrimónios diversos ligados a um passado recente que a oralidade
mantém na memória e que reforçam a identidade coletiva das povoações. Patrimónios aos quais está
associada uma forte ligação afetiva e cuja preservação urge garantir.
Mas falamos também de patrimónios ditos imateriais, ligados a costumes e tradições. As músicas
tradicionais, os cantares, as danças, as festas e romarias, as artes e saberes associados às atividades
do dia a dia de cada região. Patrimónios como a Capeia Arraiana (Sabugal), a confeção de louça preta
de Bisalhães (Vila Real), a produção de figurado em barro de Estremoz (Estremoz), a festa de carnaval
dos Caretos de Podence (Macedo de Cavaleiros), a arte-xávega na Costa da Caparica (Costa da
Caparica, Almada), o culto a Nossa Senhora da Piedade de Loulé, o Fado ou o Cante Alentejano.
Patrimónios que marcam a cultura de um povo e que reforçam a identidade nacional, bem como as
diversas identidades regionais e locais.
Temos assim diversas ordens de vestígios patrimoniais. Sejam aqueles que nos remetem para a
memória de um país, jovem de nove séculos, sejam os que nos lembram um passado comum mais
vasto de milhares de anos.
Vestígios a que o território incute particularidades diversas, fruto de contextos históricos singulares
ou de especificidades geográficas próprias, relacionadas com a sua geologia, orografia ou hidrografia.
Se os monumentos megalíticos neolíticos são em maior número no sul, o castros da Idade do Ferro
marcam a paisagem do Minho e Trás-os-Montes. Se a herança islâmica marca mais o sul, as igrejas
românicas marcam mais o norte. Se em algumas zonas o granito é o material de construção por
excelência noutras é o xisto. As especificidades de cada região, de cada lugar, vão determinar as
características do seu viver e por consequência dos seus patrimónios.
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Patrimónios estes cujos vestígios físicos se encontram presentes em todo o território, uns conhecidos
e visíveis, outros ainda escondidos do olhar coletivo. É este património que é necessário preservar
enquanto memória coletiva de um passado comum. Preservação esta que deve ser acautelada
aquando do desenvolvimento de projetos cuja implantação irá provocar impactes sobre o território
onde esse património subsiste.
A preservação do património cultural comum revela-se particularmente relevante quando falamos de
projetos associados à implementação de regadios. Tal deve-se ao facto de estes projetos atuarem
sobre um território abrangente, com infraestruturas que se espalham tentacularmente sobre a área a
beneficiar. Condutas, canais, reservatórios e demais infraestruturas espalhadas por um território a
beneficiar, que vai também ele sofrer transformações profundas, fruto das alterações provocadas por
novas dinâmicas agrícolas.
Neste sentido, os projetos a desenvolver deverão acautelar a preservação dos vestígios patrimoniais
existentes, conhecidos ou não. Por um lado, utilizando a informação existente ainda em fase de
seleção de áreas e elaboração de projeto e por outro prevendo a sua eventual deteção e preservação
em fase de execução de obra.
A análise efetuada teve por base a consulta das seguintes de bases de dados da Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC):
- “Endovélico - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica”, onde se encontra a informação relativa
aos sítios arqueológicos registados a nível nacional. Esta base de dados online foi consultada no mês
de maio de 2021.
- “Atlas do património classificado e em vias de classificação”, onde se encontra armazenada
informação geográfica sobre património classificado e em vias de classificação e respetivas áreas de
proteção. O “Atlas” online foi consultado em junho de 2021.
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4.

TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO

4.1. Pistas para o Desenvolvimento do Regadio
4.1.1 Uso eficiente da água
As questões relacionadas com eficiência de utilização de recursos e maximização dos resultados
obtidos através da sua correta utilização, são cada vez mais prementes e o regadio é mais uma das
áreas onde será fundamental alocar todos os esforços no correto uso do recurso água.
Se bem que em algumas regiões do país e sistemas culturais, esse caminho já foi trilhado de uma
forma rápida e altamente eficiente, persistem ainda a nível territorial algumas assimetrias em termos
de eficiência de utilização da água, quer ao nível dos grandes sistemas de distribuição, quer ao nível
dos sistemas de distribuição terciários nas explorações agrícolas.
Assim, será de extrema importância observar as diretrizes abaixo identificadas, tanto ao nível das
infraestruturas coletivas como ao nível da exploração agrícola.
Ao nível do perímetro
• Substituição de canais a céu aberto por condutas enterradas, com diminuição significativa de
perdas em sistemas obsoletos, quer por percolação, quer por evaporação.
• Montagem de contadores em toda a rede de distribuição de água de forma a se aferir de forma
correta e rigorosa os volumes aduzidos e associar a estes práticas e indicadores de eficiência de
uso da água por cultura.
• Criação de reservatórios de regularização nas redes de distribuição de água, aumentando
fortemente a eficiência de distribuição e ainda sistemas de recuperação de caudais em locais
da rede, sempre que tal seja tecnicamente possível.
• Agregação de sistemas de distribuição de água sempre que daí advenham ganhos em termos
de eficiência, resiliência e na regularização interanual de recursos hídricos, sistemas estes que
podem até ser originalmente de iniciativa privada.
• Aposta clara na divulgação de dados meteorológicos na área de influência do perímetro, que
através da montagem de estações meteorológicas/reativação, por forma a munir os
agricultores de dados e sistemas de avisos de rega eficiente.
• Implementação de políticas de tarifários incentivadoras do uso eficiente da água, através de
escalonamentos de tarifários em função dos escalões de ultrapassagem dos valores de rega
ótima das culturas, ou de desconto para situações de eficiência máxima de utilização da água.
• Comunicação aos beneficiários dos consumos efetivos de rega e sua comparação com o que
deve ser a rega ótima da cultura face às variáveis meteorológicas do ano agrícola.
• Estimativa e comunicação das dotações de referência de cada cultura, em função das condições
meteorológicas verificadas.
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Ao nível da exploração agrícola
• Implementação de rega científica e tendo por base a utilização de variáveis fidedignas de
necessidades de rega, utilizando para tal uma panóplia de serviços e tecnologias ao dispôr dos
regantes e amplamente disseminadas, quer seja ao nível da utilização de avisos de rega, quer à
montagem de equipamentos de monitorização das necessidades de regam, como é o caso das
sondas.
• Utilização de sistema de bombagem e distribuição eficientes, de preferência validados por um
projeto de rega que consiga projetar um conjunto global eficiente e com níveis de
homogeneidade de rega elevados.
• Utilização e montagem de contadores setoriais para análise dos consumos por parcela e cultura.
• Realização de auditorias aos sistemas de rega, quer ao nível da eficiência e custo da bombagem,
quer ao sistema de distribuição terciário ao nível de eficiência e homogeneidade da rega.
• Preocupação crescente com todas as práticas de preservação do solo, elemento fundamental
no sucesso da rega e da rentabilidade da cultura, para além da importância da manutenção do
recurso agronómico base das explorações agrícolas.
• Práticas como a implementação das culturas de cobertura, sistemas de mobilização
mínimo/não mobilização, aumentos de teor de matéria orgânica, enrelvamentos de entrelinha
em culturas permanentes, entre muitas outras, são exemplos de como a exploração agrícola
deve ser olhada de forma sustentável e com ganhos claros e crescentes para o futuro.
• Implementação de boas práticas agrícolas adaptadas aos sistemas culturais existentes.
• Adoção dos princípios gerais da Economia Circular com valorização dos subprodutos gerados
pela atividade agrícola e agroindustrial, podendo contribuir de forma decisiva para aumento do
teor de matéria orgânica no solo podendo constituir neste contexto uma resposta estruturante
ao desafio das Alterações Climáticas.
Tal como foi referido no início, a totalidade dos pontos aqui referidos, quer ao nível dos grandes
sistemas de distribuição de água, quer ao nível das redes terciárias de distribuição de água já são
praticados por muitas entidades gestoras e agricultores por todo o país. Contudo, pretende-se que
este tipo de práticas possa estar na base de todos os sistemas de regadio nacionais e em todas as
regiões do país. Interessa, pois, que estas sejam a regra e não a honrosa exceção.

4.1.2 Independência Energética no Regadio
Uma agricultura verdadeiramente sustentável é hoje ainda uma utopia para muitos, mas não só é
possível como será essencial e obrigatório para a humanidade vencer o desafio das alterações
climáticas. O regadio tem aqui um papel essencial, em particular no nosso país e nas geografias com
clima mediterrâneo. Uma vez que a eficiência hídrica acarreta sempre consumo energético, e se
queremos regadio sustentável, será preciso produzir localmente a totalidade das necessidades
energéticas com recursos a fontes renováveis.
A energia - capacidade de produzir trabalho ou ação - é usada sob várias formas nos sistemas agrícolas,
contudo nem todas têm o mesmo impacto negativo ou pegada no meio ambiente.
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No nosso país cada hectare de área agrícola consume 6,3GJ de energia (ou 1750 kWh). Esta quantidade
de energia pode ser produzida por um sistema fotovoltaico com 1 kWp de potência ou, sabendo que
potência de um painel standard em 2021 com cerca de 2 m2 é de cerca de 400W, apenas 2,5 painéis
fotovoltaicos. O desafio é grande, mas não é difícil imaginar a potenciação das áreas marginais e das
bordaduras para esta função.
Hoje já existem muitas situações em que a introdução de sistemas fotovoltaicos ou eólicos é mais
económica que a tradicional ligação à rede elétrica. Por exemplo na alimentação elétrica de sistemas
de comunicação ou monitorização é possível recorrer facilmente à energia solar com enormes
vantagens face à tradicional ligação à rede.
Os sistemas de armazenamento de energia que tornam possível a alimentação constante a partir de
fontes intermitentes, como quase todas as renováveis, estão a evoluir muito rapidamente,
principalmente ligados à indústria automóvel. Muito rapidamente surgirão soluções muito
interessantes para a agricultura que urge estudar e potenciar a sua aplicação.

4.1.2.1

Fotovoltaico e regadio

A associação da produção fotovoltaica aos sistemas de distribuição de água parece uma obrigação
moral. Existem, contudo, desafios evidentes relacionados com a intermitência solar associada à
nebulosidade e ao ciclo circadiano, mas tem também muitos aspetos favoráveis.
Portugal tem elevados níveis de insolação (nº de horas de sol) e de radiação solar, o que se traduz em
produções elétricas muito interessantes com base neste recurso inesgotável. A par da grande
maturidade da tecnologia fotovoltaica, que se traduz em baixos valores de investimento, existe ampla
e crescente oferta tecnológica assim como conhecimento local para sua instalação e manutenção.
A produção fotovoltaica acompanha perfeitamente o consumo dos sistemas de bombagem do
regadio, se a análise utilizar uma referência mensal. Isto mesmo pode ser verificado no gráfico
seguinte:
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Figura 4-1 - Comparação do potencial de geração fotovoltaico (radiação horizontal em Wh/m2) em Beja com o
consumo elétrico médio dos últimos 3 anos (em kWh) no regadio de Alqueva

Existem frequentemente algumas áreas improdutivas na vizinhança das estruturas de bombagem
responsáveis pelos maiores consumos que pode ser servir para a instalação de estruturas de produção
fotovoltaica.

Figura 4-2 - Central fotovoltaica para autoconsumo instalada pela Associação de Beneficiários do Roxo na
vizinhança da estação elevatória de Montes Velhos (Aljustrel)
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4.1.2.2

Mobilidade e tração

O gasóleo é o combustível fóssil mais frequente nas máquinas agrícolas e cada litro quando queimado
oferece um valor energético de 36 MJ (ou cerca de 10 kWh) e liberta 2,6 kg de dióxido de carbono na
atmosfera. Segundo os dados da DGEG, em 2019 o consumo de gasóleo agrícola em Portugal foi de
306 mil toneladas que terão emitido 932 708 100 kg de CO2.
Uma forma de reduzir este impacto do uso dos motores a diesel, para além do aumento da sua
eficiência, pode passar pelos biocombustíveis e/ou pela reutilização de óleos usados. Se a primeira
alternativa tem que ser devidamente quantificada com análises de ciclo de vida para perceber o real
impacto, a segunda é fácil, está testada e tem impactos adicionais muito reduzidos.
Mas a verdadeira revolução vem com a substituição dos motores diesel pelos elétricos que são cerca
de 3 vezes mais eficientes, dispensam manutenção, têm binário constante, são silenciosos e não
emitem qualquer gás com efeito de estufa.
Começam timidamente a surgir no mercado trator agrícolas convencionais, com tração 100% elétrica
e com capacidade de bateria suficiente para uma jornada de trabalho.
Na mobilidade elétrica convencional, tipicamente urbana, começam a surgir vários modelos com
autonomias muito interessantes e preços cada vez mais competitivos. No entanto, no mercado dos
veículos de trabalho a oferta global ainda é insuficiente. Existem algumas honrosas exceções como a
empresa adquirida pelo serviço de correio alemão e que hoje tem um modelo no mercado ou a
camioneta ligeira da Mitsubishi montada em Portugal, ambas vocacionadas para a distribuição
urbana.
Mas se parece evidente que temos que substituir todos as carrinhas, camionetas, tratores e máquinas
automotrizes a combustão por modelos elétricos temos que pensar também na produção da
eletricidade que as vai alimentar. E uma exploração agrícola só será verdadeiramente sustentável
quando conseguir produzir localmente a totalidade das suas necessidades energéticas com recursos
a fontes renováveis.
Uma área importante a desenvolver será a dos sistemas de carregamento rápido que consigam tirar
o máximo partido da produção renovável local. Existem em Portugal excelentes referências nesta área
como a EFACEC ou a Magnum Cap já com provas dadas nos mercados mundiais.
A produção de biogás a partir dos resíduos agropecuários pode também dar um contributo importante
para a independência energética da agricultura e o seu potencial está muito longe de ser atingido.

4.1.2.3

Bombagem e distribuição de água

O consumo elétrico do regadio está mormente associado à necessidade de bombagem de água para
vencer as distâncias entre a sua origem e a aplicação junto à planta regada. Tipicamente as estações
elevatórias concentram a maior parte dos consumos elétricos e, necessariamente, dos custos
associados.
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Nos sistemas privados de regadio ainda encontramos algumas bombagens com motor de combustão
e, como tal, há que aí realizar o investimento da sua modernização com conversão para sistemas
elétricos. No regadio coletivo há muito que as estações elevatórias já são elétricas, sendo o seu
abastecimento elétrico feito habitualmente por ligação à rede em média tensão.
Também os sistemas de filtração podem representar consumos elétricos relevantes, mas também
nestes casos, a associação à produção renovável pode atenuar dramaticamente os encargos. Em 2017
foi instalado no reservatório e estação de filtração da Cegonha (do sistema Alqueva) um sistema
alimentação elétrica com recurso à produção fotovoltaica sobre estruturas flutuantes e com recurso
a um banco de baterias (de chumbo) que teve um custo de investimento igual ao da construção de
uma linha de média tensão, mas não tem quaisquer custos mensais.

Figura 4-3 - Central fotovoltaica flutuante com banco de baterias - Reservatória da Cegonha - EFMA

Este tipo de soluções desligadas da rede, com recurso a baterias de grande capacidade, podem ser
completamente disruptivos uma vez que começam agora a surgir no mercado baterias
(principalmente de iões de lítio) para este tipo de aplicações com durações muito superiores (3x),
pesos/volumes muito inferiores (1/3) para a mesma capacidade e preços competitivos.
Mas o verdadeiro desafio vem hoje com as grandes necessidades energéticas - como alimentar os
grandes motores que impulsionam as estações elevatórias para a rega ou as grandes máquinas
agrícolas. Existe também aqui conhecimento científico disponível como mostra, por exemplo, o
projeto Maslowaten (https://maslowaten.eu/). Falta alargar a divulgação e promover a sua aplicação.
No final de 2019 a EDIA concluiu a construção de duas centrais fotovoltaicas de 1MW cada para
autoconsumo junto das estações elevatórias da Lage e de Cuba-Este. A produção destas unidades vai
ser absorvida, na sua grande maioria, pelos grupos de bombagem ali instalados.
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Figura 4-4 - Central fotovoltaica flutuante para autoconsumo - Reservatório e Estação Elevatória de Cuba-Este Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva

A associação do fotovoltaico flutuante às infraestruturas de regadio tem evidentes sinergias. Se, por
um lado, as superfícies (albufeiras, charcas e reservatórios) onde são colocados os painéis não têm
utilizações concorrentes, por outro, o efeito refrescante da água sobre os painéis aumenta a sua
eficiência elétrica e a redução da incidência de luz sobre o reservatório diminui o crescimento das
algas que tanto atrapalham os sistemas de adução e filtragem. Existem ainda evidencias que a redução
da temperatura do plano de água e cobertura parcial do reservatório contribuam para diminuição das
perdas por evaporação, aumentando a eficiência hídrica do sistema.
Para conseguir progredir no sentido da independência energética, depois de evoluir o máximo possível
na senda da eficiência, é preciso conhecer necessidades e imaginar como os recursos energéticos
locais as poderão satisfazer integralmente.
Existem já hoje muitas soluções com aparentes vantagens económicas e ambientais claras, mas que
ainda necessitam de testagem, aperfeiçoamento e ampla divulgação. Pelo mundo também já existem
bons exemplos que podem e devem inspirar a ação. O desenvolvimento do regadio é essencial para
alimentar o mundo, mas deverá ser feito com total independência energética.

4.1.3 Origens de água
A agricultura de regadio em Portugal, pelas condições hidrometeororológicas intrínsecas do País,
carece da imprescindível disponibilidade de recursos hídricos a afetar à rega-recursos hídricos estes
que estão no centro da problemática das alterações climáticas, designadamente pela gradual maior
ou menor: i) perda de disponibilidades, mas também pela ii) concentração dos períodos de
precipitação, iii) pela maior ocorrência de eventos extremos de seca e de cheia e iv) pelo aquecimento
global, induzindo à necessidade de dotações mais elevadas para compensação da evapotranspiração-
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que todos os modelos climáticos explicitam ainda que com intervalos de incerteza de magnitude
significativa.
Esta realidade que tem hoje um contexto substantivamente diferente de há, digamos, cinquenta anos
(sendo que muitos dos nossos perímetros de rega ou ultrapassaram ou estarão nessa geração)
recomenda necessariamente uma ponderação criteriosa das diversas tipologias de origens de água
para o regadio e do modo de adequação/integração destas origens de água não só nos valores sócio
económicos em presença mas também e de modo cada vez mais determinante nos compromissos
ambientais que todos temos de assumir perante os desafios inerentes às alterações climáticas.
De facto, valências como a preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos em
quantidade, mas também em qualidade, os compromissos da neutralidade carbónica e da transição
energética e a preservação da biodiversidade-apenas a título de exemplo e entre outras- têm de ser
no âmbito desta ponderação das origens de água para regadio chamadas à colação e integradas nas
soluções em equação.
As principais tipologias de origens de água para regadio-para além de outras mais específicas como a
reutilização de águas tratadas e a dessalinização que, não obstante, serão aqui sinalizadas nos seus
contextos particulares de aplicação - podem habitualmente ser assim sistematizadas, merecendo cada
uma delas algumas reflexões de enquadramento e distintivas: i) furos; ii) Captações em cursos de
água; iii) albufeiras.

i) Furos
Boa parte dos regadios privados utiliza extrações hidrogeológicas para responder às necessidades da
sua área de regadio-solução em princípio muito apelativa pelo facto de ser autónoma e especifica do
utilizador e utilizar a melhor água-havendo atualmente uma tecnologia de furação e revestimento do
furo, de tomada e de bombagem, altamente especializada e permitindo atingir grandes profundidades
e elevar caudais importantes- mas que tem uma “pegada ambiental” habitualmente muito forte, por
lhe corresponder encargos energéticos elevados e contribuir para a descida do nível freático e, nas
zonas litorais, induzir à intrusão salina-sendo que os processos de afetação em quantidade e em
qualidade dos recursos hidrogeológicos são de reversibilidade muito lenta. Por outro lado, a grande
capacidade tecnológica disponível, pode agravar sobremaneira o potencial de afetação das reservas
hidrogeológicas, se todo este processo não for devidamente regrado e monitorizado.
Frequentemente é necessário ter um grupo de furos para se dispor do necessário caudal e ter uma
charca ou uma barragem para fazer o armazenamento e regularização dos caudais extraídos e de
modo a se poder satisfazer os pedidos de ponta. Esta solução é relativamente frequente no Norte,
onde a pressão para a garantia de água superficial para os regadios existentes e para a expansão do
regadio se faz sentir de modo mais evidente, havendo carência de infraestruturação para origens de
água superficiais próximas, associado ainda a situações de “regadio imperfeito” que adiciona apenas
alguma água às culturas em contexto de déficit hídrico.
Nos perímetros públicos com origem de água subterrânea, esta solução é seguida sobretudo em casos
particulares com vocação para o efeito, associados à proximidade de aquíferos com grande
produtividade, como o de Silves- Querença no Algarve, as formações cársicas do Maciço de Porto de
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Mós, ou no caso do aquífero do Tejo e ainda assim carecendo habitualmente da necessidade de
criação de infraestruturas de armazenamento.
Um caso específico e de grande importância para o regadio e para a sócio economia nacional é o do
regadio do vale do Tejo que faz apelo a furos e a águas superficiais bombeadas em locais estratégicos
para minimizar a salinidade e/ou aduzidas através de “portas” nos canais da rede de infraestruturação
hidráulica envolvente e a carecer de intervenção de reabilitação/beneficiação. De facto, na lezíria e
nalgumas zonas a montante, como designadamente se verifica na Golegã em áreas de regadio privado,
estas soluções podem ser (ou serão mesmo) as mais habilitadas à realidade e aos condicionamentos
particulares que aí se verificam.
Não obstante haver contextos e quadros de referência com maior ou menor vocação/necessidade
para se recorrer à utilização de furos de extração do recurso água, como os que se assinalam acima,
em contexto de alterações climáticas trata-se de uma solução que em conceito pode penalizar o
ambiente e que utiliza a melhor água doce, filtrada nas formações atravessadas e sendo a última
fronteira numa lógica de contabilização de recursos essenciais à vida. Assim sendo, haverá em
primeiro lugar que quantificar e regrar as situações no terreno, recorrendo às melhores práticas e,
sobretudo, implementar um programa de monitorização superabundante que permita antecipar e
prevenir afetações. A eventual possibilidade de minimização desta solução e/ou a tentativa de
contenção da sua sobre-exploração, através, designadamente, da rega de precisão, eficiência hídrica
e da utilização de recursos hídricos superficiais, é considerada consensualmente como uma mais-valia
essencial à preservação dos recursos hídricos e dos ecossistemas associados.

ii) Captações em cursos de água
As captações diretas em cursos de água são habituais noutras geografias em que o contexto climático,
morfológico e hidrogeológico induz à existência de linhas de água de escoamento superabundante e
sobretudo permanente. Ora, as condições hidrometeorológicas nacionais não são de índole a
favorecer este cenário, bem pelo contrário, e por outro lado a hidrogeologia não consegue
habitualmente compensar o caráter marcadamente sazonal da nossa hidrologia -que é de grande
contraste entre o semestre húmido e o seco, sendo que é neste último que o regadio carece de água,
agravando o balanço. Efetivamente, noutros países da Europa, de clima continental e até com
pluviosidade moderada, o facto de a época estival coincidir com períodos de relativa pluviosidade,
torna esta equação de bem mais fácil resolução.
O recurso a captações em cursos de água, no sul do País, não tem pois de todo enquadramento
favorável, a menos de que se crie um armazenamento que faça a necessária regularização sazonal e
sobretudo interanual - de que é paradigmático o Alqueva, que garante a jusante algum caudal
permanente mas caudal este comprometido integralmente no atributo superlativo de assegurar os
respetivos caudais ecológicos. E mesmo no litoral norte, onde a influência atlântica e a morfologia
contribuem para uma maior hidraulicidade, são apenas os poucos grandes rios e quase todos
transfronteiriços, aqueles onde se pode equacionar esta solução que ainda assim, carece
habitualmente da criação de infraestruturas de armazenamento. Acresce que o contexto de
alterações climáticas agravará esta situação, tornando mais incontornável a necessidade de criação
de maiores armazenamentos que possibilitem regularização interanula para atender a maiores e mais
severas séries de déficit hídrico, intercaladas erraticamente por períodos de eventos extremos e
intensos de grande hidraulicidade.
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Um caso de exceção e de grande expressão e tradição é o regadio no trecho final do Tejo e junto ao
seu estuário, com todo o trabalho de adução e distribuição de água para o regadio mas também com
uma rede complexa de diques, canais e valas de defesa contra cheias e de adução, distribuição, enxugo
e drenagem que é por si mesmo um caso específico e de grande suscetibilidade às alterações
climáticas e cuja infraestruturação é, na maior parte dos casos, muito antiga e está particularmente
carente de intervenção.
Por outro lado, cabe aqui uma referência a que a diminuição das afluências transfronteiriças e a sua
consequência direta no trecho final do Tejo- e sobretudo no seu estuário- tem vindo a ser objeto de
sinalização/tratamento nas reuniões luso-espanholas da Convenção de Albufeira, sublinhando a
importância de soluções estruturantes e, designadamente, o aumento da capacidade de regularização
dos recursos hídricos de superfície da bacia nacional do Tejo. Tal objetivo pode ser plenamente
conseguido e de modo muito eficaz com a criação em tempo útil, portanto a curto prazo, de uma
albufeira permitindo um grande armazenamento no rio Ocreza e que cumpra essencialmente serviços
de ecossistema- podendo desempenhar um papel decisivo e fazer toda a diferença na contenção da
intrusão salina no estuário do Tejo e na preservação dos seus ecossistemas e do ordenamento do
território e dos usos ancestrais do recurso água- constituindo-se em si mesmo como uma resposta
proativa às alterações climáticas e à garantia da autonomia nacional relativamente a este recurso
essencial à vida que é a água. Complementarmente, a mudança de paradigma de algumas das
barragens hidroelétricas da bacia do Tejo, aferindo-se a sua exploração à emergência climática pode
dar um contributo superlativo neste contexto.
Neste quadro que tendencialmente fará cada vez mais apelo à importância da capacidade de
armazenamento e de regularização intra e inter anual- importância essa sublinhada pelos cenários de
alterações climáticas, adquire pois particular enfoque o tratamento do cenário de origem de água em
albufeiras, claramente aquele que está, por inerência das condições geográficas e climáticas do país,
mais vocacionado para responder ao desafio do regadio nacional e que será aqui tratado com maior
profundidade.

iii) Origens de água em albufeiras
O facto de a campanha de rega corresponder aproximadamente ao nosso semestre seco e ao período
de mais elevadas temperaturas em que boa parte das nossas linhas de água têm períodos de reduzido
ou mesmo nulo escoamento- e sobremaneira nos períodos de maior necessidade de água para as
culturas- leva a que a solução mais óbvia e frequente para a uma origem de água para regadio
corresponda à da criação de uma albufeira através da construção de barragens a montante da área a
beneficiar, em local criteriosamente escolhido que, pela suas disponibilidades hídricas e pela
capacidade de armazenamento da albufeira respetiva, permita a necessária disponibilidade e
regularização das afluências naturais.
Ora, sendo de facto esta a solução mais habitual e transversal a todo o País e para as diversas regiões
das DRAP, não obstante tem algumas especificidades inerentes seja i) à situação de referência das
obras, seja ii) a aspetos geográficos distintivos de cada região - que merecem ser aqui tratadas com
algum maior desenvolvimento.
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a) Albufeiras em barragens existentes - Situação de referência
Boa parte do nosso “parque das barragens” que criaram as nossas grandes albufeiras diretamente
ligadas à agricultura foi construído na segunda metade do século passado. Trata-se pois de
infraestruturas com várias décadas de tempo de serviço e implementadas de acordo com o “estado
da arte“ à época - que, diga-se, está associada a uma escola de engenheiros nacionais de grande saber
e prestígio, nacional e internacional -bem expresso aliás no excelente comportamento destas grandes
obras de engenharia.
Ainda assim, estas obras precisam das necessárias intervenções de manutenção corrente e corretiva,
associada ao já longo período de serviço que nalguns casos se vai aproximando do seu horizonte de
projeto-como o programa de inspeção de barragens levado a cabo essencialmente no final do século
passado explicitou. Acresce ainda que os requisitos de segurança e funcionalidade destas
infraestruturas têm evoluído, implicando a necessidade de intervenções complementares ou
supletivas para as adequar às novas disposições inerentes à última revisão do Regulamento de
Segurança de Barragens (RSB) 2018. De facto, e se bem que parte destas intervenções já tenham sido
levadas a cabo, há ainda um grupo alargado de barragens a carecer de intervenção menos ou mais
premente.
Neste âmbito, o nosso RSB, baseado em metodologia conceptual da Comissão Internacional das
Grandes Barragens (ICOLD), possibilita a definição de um índice de risco associado à barragembaseado na ponderação de três grandes fatores- a saber: i) exteriores ou ambientais(E); ii) associados
à barragem (vulnerabilidade)(V) ; e iii) ao dano potencial (Classe)(D) não só é peça incontornável para
definição do Plano de Observação da obra, como, se necessário, pode de modo expedito auxiliar a
uma primeira hierarquização de prioridades de intervenção - sendo que globalmente – e tendo
presente o estado do nosso parque de barragens que tem próximo ou já ultrapassou o meio século de
vida útil - este conjunto de intervenções é imprescindível para a sustentabilidade e a fiabilidade dos
Empreendimentos hidroagrícolas em equação.
Ora, do ponto de vista regulamentar, a segurança de uma barragem é, citando (RSB): “a capacidade
da barragem para satisfazer as exigências de comportamento relativas a aspetos estruturais,
hidráulico -operacionais e ambientais, de modo a evitar a ocorrência de acidentes e incidentes ou
minorar as suas consequências ao longo da vida da obra” e pode ser discretizada em segurança
estrutural, hidráulico-operacional e ambiental -sendo que as intervenções a concretizar nas barragens
terão de seguir os padrões exigidos nestes requisitos.
A segurança estrutural e hidráulico-operacional está diretamente associada aos requisitos do “estado
da arte” inerente, respetivamente, à fiabilidade do corpo da barragem e dos seus órgãos hidráulicos
de segurança e exploração. Já a segurança ambiental corresponde, citando de novo(RSB): “à
capacidade da barragem para satisfazer as exigências de comportamento relativas à limitação de
incidências prejudiciais sobre o ambiente, no que respeita designadamente à qualidade das águas, ao
assoreamento da albufeira, evolução do leito a jusante e alteração dos níveis freáticos, e a aspetos
ecológicos, climáticos, paisagísticos, histórico -culturais e arqueológicos” e cria - nos novos desafios
face a um outro compromisso bem mais exigente do ponto de vista ambiental que acompanha o olhar
novo da Humanidade perante o futuro do nosso Planeta e a sua sustentabilidade, designadamente,
em contexto de alterações climáticas.
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De facto, a intervenção no parque de barragens existente pode também-e com evidente mais-valia da
sustentabilidade dos Aproveitamentos - convocar-nos para um conjunto de ações de renaturalização
e de preservação ambiental que resultam dos conceitos regulamentares explicitados acima.
É este o caso, designadamente, da necessidade de intervenções de garantia do cumprimento de
caudais ecológicos e da possibilidade de melhoria da conetividade da linha de água, de ações de
reflorestação na envolvente das albufeiras e de melhoria da qualidade da água, de criação de postos
de avistamento de avifauna, da indução à criação de trilhos e de parques de natureza.
Por outro lado, será de reconhecido interesse a ponderação exaustiva das mais valias associadas aos
fins múltiplos destes planos de água, e concretamente dos associados diretamente aos novos
compromissos ambientais e de redução dos combustíveis fósseis e de resposta às alterações
climáticas, como o da produção de energia através de energias renováveis (hídrica, em diversos casos
já instalada, mas, sobretudo, fotovoltaica em água) o de uso direto ou de reserva perante situações
extremas para abastecimento público e industrial e de apoio ao combate aos incêndios rurais e não
esquecendo também a utilização turística e também lúdica destes planos de água, aproximando estas
infraestruturas da população que servem.
Uma última nota é merecida para a evidente mais valia que pode existir em nalguns casos ao aumentar
um pouco a capacidade de armazenamento de uma barragem que pode permitir- aquando do
investimento na melhoria da sua segurança estrutural, hidráulico-operacional e ambiental - torná-la
em paralelo um pouco mais resiliente face à maior aleatoriedade hidrometeorológica em contexto de
alterações climáticas, aumentando a sua capacidade de regularização perante eventos extremos de
seca ou de cheia e possibilitando maior fiabilidade na garantia do cumprimento dos caudais
ecológicos. De facto-e como se pode constatar numa série de casos paradigmáticos já concretizados
noutros países e documentados na ICOLD- uma pequena subida do nível de pleno armazenamento de
uma albufeira corresponde habitualmente a um aumento significativo do seu armazenamento e da
sua capacidade de regularização, com encargos mínimos e impactos contrastantemente menores
quando comparados com uma nova obra de armazenamento com funções equivalentes.
Em síntese, torna-se, pois, imprescindível ter a disponibilidade da respetiva ficha de inspeção
atualizada de cada uma das nossas barragens – programa esse que seguramente vai induzir a
intervenções de menor ou maior porte. Esta necessidade de intervenção pode e deve levar a i) uma
ponderação dos recursos hídricos respetivos e do interesse de eventual aumento de
armazenamento/regularização para responder à maior irregularidade em contexto de alterações
climáticas, ii) à obrigatoriedade de adequar os órgãos de fundo de modo a assegurar o cumprimento
dos caudais ecológicos, iii) à ponderação de intervenções de renaturalização/requalificação da área
envolvente das albufeiras, designadamente com entorno de reflorestação e com a ponderação, em
situações mais vocacionadas para o efeito, da criação de alguns parques de natureza como é exemplo
paradigmático o do Azibo, iv) e a outras intervenções perimetrais e de prevenção de entrada de
transporte sólido poluente, de modo a se conseguir a melhoria da qualidade da água e ainda v) à
ponderação da instalação de centrais fotovoltaicas na massa de água da albufeira, em diversas
barragens com estações elevatórias de pé de barragem permitindo o maioritariamente o
autoconsumo e por último vi) a ponderação da melhoria/ concretização de algumas infraestruturas
de apoio (como o POC, por exemplo) que possam também ser mais valia no âmbito do turismo rural
e de natureza.
Esta frente incontornável de trabalho, se abordada com a abrangência explicitada acima, poderá ter
contributos/apoios valiosos doutras entidades como as CIM, a APA, o ICNF e o Turismo.
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b) Albufeiras em barragens a construir - Novos desenvolvimentos.
No âmbito do levantamento efetuado, pode sinalizar-se que há um conjunto significativo de novas
barragens previstas para a criação de albufeiras que se constituirão como novas origens de água no
âmbito de Projetos para novas áreas de regadio e /ou para reforço das disponibilidades para garantia
de água em perímetros já existentes.
Os impactes inerentes à construção de novas barragens terão necessariamente de ser devidamente
ponderados em linha com algumas das preocupações supracitadas que neste caso deverão ser
atendidas de raiz. De facto, a artificialização da linha de água a jusante, a perda de conetividade, a
afetação da galeria ripícola e a afetação e perda de biodiversidade património na área a submergir
pela albufeira são exemplo, entre muitos outros, de impactes a estudar atendendo à
especificidade/sensibilidade de cada local, implicando a definição de medidas de
mitigação/compensação em conformidade que permita a ponderação dos impactes positivos e
negativos que deverá sustentar todo o processo de avaliação ambiental.
A ponderação de soluções de projeto que impliquem a valorização do novo plano de água a criar numa
lógica de fins múltiplos, designadamente e para alem do hidroagrícola, p. ex. hidroelétrico e
hibridização com a produção de energia fotovoltaica, correção torrencial, abastecimento público e
industrial, combate a incêndios, reflorestação, criação de parques de natureza, turismo lazer pode e
deve ter aqui um papel superlativo.
Neste contexto, cabe aqui ainda uma nota relativamente ao importante papel que a utilização dos
recursos hídricos de superfície, devidamente regularizados pela nova albufeira a criar, pode ter na
diminuição das extrações hidrogeológicas existentes e na prevenção de novas extrações.
Efetivamente, a diminuição da afetação atual dos recursos hídricos subterrâneos e a prevenção de
novas afetações deve ser um compromisso inadiável e incontornável de todos nós perante o desafio
das alterações climáticas. Todos os estudos e até os das Nações Unidas são consensuais no
reconhecimento da importância da proteção dos recursos hídricos subterrâneos seja em quantidade,
seja em qualidade, enquanto última fronteira de reserva de água doce para a Humanidade-reserva
estaque se afetada tem processos de recuperação particularmente lentos e frequentemente de
reversibilidade problemática.
Relativamente aos Projetos de novas áreas de regadio implicando novas barragens, haverá pois
necessariamente que aferir e validar a afetação de recurso hídricos em equação caso a caso e que
equacionar outros benefícios associados à obra prevista, integrando no Projeto todas as mais valias
potencialmente associadas à criação de um novo plano de água, designadamente de resiliência em
contexto de alterações climáticas, e de outros usos da água, de combate a fogos rurais, de transição
agro-energética e de mobilidade elétrica, não esquecendo a componente turística e lúdica.
A garantia da efetiva manutenção de caudais ecológicos e de recuperação da
continuidade/conetividade, de preservação da galeria ripícola a montante e a jusante do plano de
água e da minimização dos impactes da obra são aspetos, entre outros, que terão de ser ponderados
e explicitados no sentido de responder ao escrutínio que a Sociedade impõe a estas obras - obras estas
que terão pois de ser devidamente integradas/ naturalizadas com todos os encargos inerentes à
concretização destas intervenções-que têm de ser assinaladas e valorizadas aquando da ponderação
da viabilidade e sustentabilidade do Aproveitamento.
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Relativamente aos aspetos estruturais e hidráulico-operacionais associados ao corpo da barragem e
aos órgãos hidráulicos anexos de segurança e exploração, haverá sobretudo que procurar soluções
que no total respeito do cumprimento do RSB, sejam inclusivas e que integrem materiais de
construção obtidos da área a submergir e cujos órgão hidráulicos acautelem devidamente a garantia
do cumprimento dos caudais ecológicos e a minimização das afetações perante eventos extremos que
serão cada vez mais frequentes.

ORIGENS DE ÁGUA NOS AFLUENTES DO GUADIANA A JUSANTE DE ALQUEVA PARA CUMPRIMENTO
DE SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA.
Proposta de implementação de origens de água, nos afluentes do Guadiana a jusante de Alqueva,
para serviços de ecossistema - de modo aumentar a garantia de caudal ecológico no rio
Guadiana, sobretudo no semestre seco de forma a diminuir a pressão sobre os volumes armazenados
em Alqueva. A irregularidade de caudais no Rio Guadiana a jusante de Alqueva foi atenuada pela sua
grande capacidade de regularização, permitindo-lhe assegurar o papel de reserva estratégica de água
para diversos usos.
Poderá assim equacionar-se a criação de um armazenamento para regularização dos recursos hídricos
num dos afluentes da margem direita (Carreiras, Oeiras, Cobres – Terges) ou em alternativa no rio
Ardila (Fig1).
Estes afluentes do Guadiana, dos quais apenas o Ardila corre na margem esquerda, tendo a
confluência na albufeira de Pedrogão, têm em conjunto afluências médias totais anuais em regime
modificado de cerca de 345 hm3. Estas linhas de água têm caráter essencialmente torrencial, podendo
ter largos períodos de escoamento nulo ou mínimo - praticamente pouco ou nada contribuindo no
semestre de estiagem para os caudais do Guadiana - intercalados por eventos, menos ou mais
concentrados, de caudais elevados ou mesmo de cheias que habitualmente penalizam as zonas
ribeirinhas a jusante, somando-se e agravando sobremaneira as cheias no Guadiana (Fig.1).
A opção pela criação de um armazenamento numa destas linhas de água terá naturalmente de ser
baseada em estudos de maior pormenor, fazendo-se aqui apenas uma abordagem preliminar de cada
uma delas:
i) A ribeira de Carreiras que nasce na vertente norte da serra do Caldeirão, é a menos constrangida do
ponto de vista ambiental, está ainda a montante do Pomarão, onde se controla o cumprimento dos
caudais ecológicos, com uma bacia drenante de 342 km2 e de 34 hm3 de afluências médias disponíveis,
interessa algumas áreas sem grandes impactes assinalados, com bons locais de albufeira;
ii) A ribeira de Oeiras que com os seus 499 km2, dispõe de 50 hm3 de afluências médias – permite
também a criação de uma boa alternativa de armazenamento;
iii) A ribeira de Cobres-Terges é o maior afluente da margem direita, dominando uma bacia
hidrográfica de 1151 km2, tendo em regime natural e modificado afluências médias 105 e 78 hm3,
podendo permitir uma significativa contribuição hídrica para os caudais do Guadiana no qual desagua
a montante da queda do Pulo do Lobo;
iv) O rio Ardila, afluente da margem esquerda que nasce em Espanha, é a linha de água de bem maior
bacia e recursos hídricos em equação, tendo uma importante bacia hidrográfica, de 3743 km2. A esta
bacia que tem duas albufeiras no país vizinho correspondem afluências em regime natural e
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modificado de, respetivamente, 489 e 183 hm3, sendo que a maior regularização do seu elevado e
concentrado escoamento torrencial poderá trazer mais valias importantes aos dois países. O rio Ardila
desagua atualmente no contraembalse de Pedrogão e parte dos seus caudais são já rentabilizados no
sistema Alqueva - Pedrogão (SAP) através do seu circuito hidroelétrico reversível que possibilita a
bombagem dos caudais afluentes do Ardila para a albufeira de Alqueva.

Fig.1 - Origens de água nos afluentes do Guadiana a jusante de Alqueva
Uma referência é devida para o facto de que as hipóteses de armazenamento aqui sinalizadas nos
afluentes do Guadiana visam exclusivamente o cumprimento de serviços de ecossistema,
contribuindo decisivamente para a garantia dos caudais ecológicos a jusante e possibilitando uma
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mais valia ao nível da produção de energias renováveis (fotovoltaica e hidroelétrica) e de aumento
substantivo de área de floresta mediterrânea e contribuindo para a preservação de espécies
endógenas, a que acresce ainda a salvaguarda da qualidade destas massas de água-um pouco, aliás,
como ocorre em parte na Área Protegida do Azibo, próxima de Macedo de Cavaleiros (Área Protegida
do Azibo- Decreto Regulamentar n.º 13/99, de 3 de agosto).
Por outro lado, no que concerne aos afluentes da margem direita, a proximidade do trecho final do
rio, permitirá uma maior garantia de caudais no estuário e de prevenção da intrusão salina.
Jorge Vazquez (EDIA)

c) Albufeiras em barragens existentes - Novas utilizações.
Existem numerosas barragens que foram construídas para serem origem de água de atividades
especificas, nomeadamente a produção de energia hidroelétrica e o abastecimento urbano, que
deveriam ser reanalisadas de forma a estudar da viabilidade de serem também origem de água para
manchas de rega situadas nas suas proximidades.
Esta atuação tem a vantagem de se criar uma nova origem de água para o regadio sem ter novos
custos ambientais e, possivelmente, de forma economicamente interessante.

iv) Utilização de Água Residual Tratada
O rápido aumento do consumo de água, a sobre-exploração dos recursos hídricos e as recorrentes
secas exercem pressão sobre a oferta de água e estão na origem da escassez hídrica, que já ocorre em
algumas regiões. Esta escassez hídrica impulsiona uma visão baseada no contexto da Economia
Circular, isto é, privilegia a adoção de medidas assentes na redução de consumos e reutilização,
recuperação e reciclagem de recursos, de materiais e de energia. Sendo a água um elemento-chave
para promover a dissociação entre o crescimento da rega e o aumento no consumo de recursos, é
debatida a possibilidade de utilizar águas de qualidade alternativa e de outras origens que não os
recursos naturais.
Pois a água pode ser reutilizada múltiplas vezes e para múltiplos usos, desde que seja tratada de modo
a adquirir a qualidade compatível com esses usos e que a utilização seja economicamente viável,
ambientalmente segura e aceite pela opinião pública.
Durante muitos séculos, as águas residuais foram reutilizadas sem tratamento, com desconhecimento
das consequências sobre a saúde pública e o ambiente. Após o século XX, principalmente a sua
segunda metade, a reutilização para rega foi sendo praticada essencialmente com águas residuais
tratadas, sendo o tratamento secundário geralmente reconhecido como o nível mínimo de
tratamento prévio à reutilização para rega. Considera-se hoje que a qualidade das águas residuais
tratadas é o fator mais importante na análise das possíveis aplicações destas.
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Assim, a rega, com condicionamentos restritivos quanto às espécies vegetais a regar e quanto à
metodologia de rega, constitui a aplicação em que é mais fácil compatibilizar as caraterísticas
aceitáveis da água de rega com as características das águas residuais tratadas, em estações de
tratamento convencionais (efluentes secundários e terciário) - e consequentemente estão disponíveis
par serem reutilizadas (APR).
Atualmente, em Portugal, somente cerca de 1,5% das águas residuais tratadas são reutilizadas,
metade da média registada na União Europeia, sendo que das 266 entidades [com estações de
tratamento de águas residuais - ETAR] existentes, apenas 25 têm por prática generalizada reutilizar as
águas tratadas. A utilização atual de APR é, essencialmente, na rega na agricultura ou em jardins[1], na
lavagem de pavimentos, de viaturas ou de contentores do lixo e verifica-se que em 2016, a maior parte
desta APR, cerca de 86% do volume reutilizado teve aplicação predominantemente destinada a usos
dentro do recinto da ETAR e apenas 14% foi fornecida a outras entidades para serem reutilizadas.
O principal suporte legal para a utilização de APRs na rega é fornecido, essencialmente, por:
• a nível Europeu (Diretiva-Quadro da Água, Diretiva das águas residuais tratadas, Diretiva das águas
subterrâneas, etc.);
• Nacional - Dec-Lei 236/98 de 1 de agosto, Anexo XVI, parâmetros de qualidade da água para rega,
DL n.º 68/99, de 11 de março, Portaria n.º 258/2003, de 19 de março, DL n.º 208/2008, de 28 de
outubro e (NP 4434-2005);
• Guias e documentos de orientação existentes a nível mundial (OMS, USEPA, CE, JRC, EEA);
• Referências científicas consideradas relevantes para o âmbito do documento
Contudo a legislação nacional ainda é contraditória e existe alguma indefinição jurídica sobre como
licenciar e quem pode reutilizar água.
A água para rega tem quatro classes de qualidade de água em função do uso[2], sendo que a cada
classe está associado um nível de tratamento adequado e respetivos critérios de desempenho, normas
de qualidade para proteção da saúde, métodos de irrigação adequados e identificação de possíveis
barreiras. A saber:
•
•
•
•

Classe 1 - Culturas destinadas ao consumo em cru ou sem qualquer tipo de processamento;
Classe 2 – Culturas destinadas ao consumo após processamento (cozinhadas, processadas
industrialmente, etc.);
Classe 3 – Culturas não alimentares:
Classe 4 - Culturas não destinadas ao consumo humano, incluindo pastagens para exploração
leiteira ou de produção de carne (pastagens, forragens), produção de fibras, produção de
plantas ornamentais, produção de sementes, energia ou turfa

Sendo que num perímetro de rega coletivo o tipo de culturas a considerar é o mais exigente dos aí
presentes.
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A utilização na rega das APRs pressupõe, que se dispõe de volumes adequados e de local para seu
armazenamento, pois a sua lei de produção é, em geral, muito distinta da correspondente às
necessidades de rega, e que é economicamente viável o estabelecimento dos circuitos necessários
para a sua utilização. Situações de rega com água proveniente de múltiplas origens (APR + …) são,
geralmente, altamente favoráveis.

[1]

Existem dois campos de golfe em que a APR é a principal origem de água utilizada.
A definição de cada classe é função do nível de risco de contacto direto (ingestão e inalação) versus severidade
dos danos.
[2]

A disponibilidade de APRT em Portugal, apresenta um paralelismo com a distribuição populacional,
ou seja, está concentrada principalmente no litoral e junto aos principais núcleos populacionais. Em
2019, produziu-se um volume global de cerca de 650 hm3/ano de APRs.
De acordo com a experiência existente a rega por aspersão é o método de rega mais favorável e as
culturas em que é mais benéfico utilizar APRs são: milho, prados e forragens, pomares, olival,
amendoal e vinha.
No planeamento da utilização de APRs há sempre que ter em atenção que o local onde se dispõe deste
recurso em geral não coincide com áreas com condições para utilização deste tipo de recurso, o que
implica, em geral, elevados investimentos de adução e por vezes de bombagem), que é necessário
haver um generoso reservatório que permita compatibilizar a lei de produção das APRs com as
necessidades de rega e que se tem de prever um sistema adequado de monitorização da qualidade
dos recursos a utilizar
Tendo em consideração os recursos hídricos regularizados e os consumos existentes, são zonas
prioritárias de utilização, das APRs, as áreas de rega das bacias hidrográficas dos rios Leça, Tejo, Sado,
Guadiana e das ribeiras do Oeste e do Algarve.
De acordo com os estudos existentes, a nível nacional, é admissível que a utilização otimizada de APRs
permita, num horizonte alargado, a rega agrícola de uma área global entre 20 000 e 70 000ha.
Registe-se que em alguns dos projetos para novos regadios na Zona do Oeste, quando se faz a
avaliação dos recursos hídricos disponíveis, já se conta com a mobilização das APRs.
É necessário constatar que, apesar deste enorme potencial, existe um enorme desfasamento
geográfico entre as regiões produtoras de APR e as consumidoras. De facto, existem apenas recursos
relevantes de APR junto aos grandes núcleos urbanos, mas as regiões com potencial agrícola de
regadio não se encontram, muito frequentemente, a uma distância que permita a sua utilização de
forma sustentável do ponto de vista técnico-económico. Assim a utilização deste recurso deverá ser
avaliada caso a caso mas não se afigura, no curto prazo, uma solução generalizável para o
fornecimento de água ao regadio.
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v) Dessalinização
Um dos maiores problemas ao desenvolvimento da vida humana é a escassez de água doce. Apesar
de 70% da superfície terrestre ser recoberta de água, cerca de 97% dessa água é salgada. Além disso,
dos 3% de água doce que se dispõe, cerca de 2% encontram-se nas calotas polares e nas “geleiras”,
restando menos de 1% para nosso uso.
Para aumentar a oferta de água doce no mundo, foram desenvolvidas técnicas de dessalinização da
água e, ao longo dos anos, tem vindo a verificar-se um crescimento deste mercado. Esta evolução
deve-se, não só à necessidade crescente de água, mas também aos avanços e melhorias das
tecnologias da dessalinização, que se caracterizam por um aumento da eficiência dos processos de
dessalinização, e pela redução dos seus impactos ambientais.
Atualmente a capacidade instalada já deve rondar os cerca de 140 hm3/dia, sabendo-se que em 2008
era de 52 hm3/dia, em 2012 era de 77 hm3/dia e em 2015 era de 89 hm3/dia.

Figura 4-5– Os 10 países com mais capacidade instalada

Existem múltiplos processos industriais de dessalinização de água, mas os dois que são dominantes
são o térmico (MSF) e o de osmose inversa por membrana (RO), que correspondem a mais de 85 % da
capacidade total de dessalinização instalada, sendo que a escolha da tecnologia de dessalinização
resulta essencialmente do preço da energia, da qualidade da água de alimentação e dos recursos
técnicos e climáticos da região de implantação da instalação.
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Figura 4-6 - Evolução do volume de água dessalinizada (Fonte:
www.suswatec.de/download/presentations/Glade.pdf)

No Gráfico acima, é possível verificar que, em média, houve sempre um crescimento da produção de
água dessalinizada por RO, mas que, nos últimos anos, se verificou uma diminuição significativa da
produção de água doce por MSF.
Contudo, no Médio Oriente onde os custos de energia são mais reduzidos, a tecnologia MSF é a
escolha preferida. Por isso, e como se pode ver pelo Gráfico seguinte, países como os Emirados Árabes
Unidos, a Arábia Saudita e Kuwait lideram a capacidade de dessalinização com recurso a tecnologias
térmicas.

Figura 4-7 - Os 10 países com maior capacidade de dessalinização térmica instalada (Fonte:
www.suswatec.de/download/presentations/Glade.pdf)

Os países com menos recursos em energias fosseis têm privilegiado instalações RO. Mesmo nestas, os
principais custos são a energia e as “membranas”.

REGADIO 2030

Pág. 128

Figura 4-8 - Os 10 países com maior capacidade de dessalinização por osmose inversa instalada (Fonte:
www.suswatec.de/download/presentations/Glade.pdf)

No que respeita a consumo energético do RO tem-se vindo a fazer enormes evoluções, sendo que no
gráfico seguinte se apresenta a evolução histórica havida.

Figura 4-9 - Evolução do consumo de energia em processos de dessalinização RO (Fonte: Water desalination
technologies utilizing conventional and renewable energy sources)

As novas instalações, se a qualidade da água de alimentação for favorável, poderão ter consumos da
ordem do 1 kWh/m3.
Em Espanha já existem mais de 30 instalações de dessalinização de água, essencialmente, na costa
mediterrânica ou nas ilhas. A água destas dessalinizadoras destina-se às áreas urbanas, mas sobretudo
à agricultura, que já absorve cerca de 75% da água produzida[1], segundo dados do Instituto Nacional
de Estatísticas (INE). Nos últimos anos (2020) o preço da água dessalinizada para a agricultura variou
entre os 50 e os 80 cêntimos por m3.
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Figura 4-10 - Localização das dessalinizadoras em 2015

Algumas das maiores dessalinizadoras a trabalhar já produzem volumes de cerca de 150 hm3/ano (ex.
Dessalinizadora de Sorek).
Na ilha de Porto Santo, funciona desde 1979, uma das três primeiras centrais de dessalinização do
Mundo que adotaram a tecnologia da osmose inversa. Atualmente tem um caudal máximo de cerca
de 6.900 m3/dia. No continente existem diversas unidades particulares de dessalinização de água,
sendo as mais significativas as de alguns equipamentos turísticos, nomeadamente, a do VILA VITA
Parc, em Porches, no Algarve, que investiu com vista a uma redução substancial do consumo de água
da rede[2].
Em Portugal a aplicação deste recurso na agricultura parece ter um campo de aplicação muito limitado
que pelos custos inerentes, quer pelos investimentos que implica.

[1]

Por exemplo a dessalinizadora Campo de Dalías, em Almería, que abastece um total de 250.000 pessoas nos municípios de
El Ejido, Vícar e Roquetas de Mar e 4.600 hectares de terras irrigadas, no Campo de Dalías. A fábrica pode produzir 30
hm3/ano
[2]

O sistema tem capacidade para 440m3/dia e “atualmente, a água usada nos lagos e piscinas do resort, assim como para
regar os jardins que ocupam cerca de 60% dos 23 hectares, provém da dessalinização, obtendo-se uma edução de consumo
da “rede” de 85%.
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4.1.4 Circuitos hidráulicos de adução /distribuição
Os circuitos hidráulicos que permitem o benefício dos diversos perímetros, enquanto essencialmente
infraestruturas em linha, são habitualmente de grande extensão -sendo que, no caso de perímetros
já existentes, têm habitualmente já uma longevidade apreciável, carecendo de intervenções de menor
ou maior porte, seja ao nível estrutural seja ao nível dos seus equipamentos complementares.
Do mesmo modo, as infraestruturas localizadas que integram estes circuitos hidráulicos como são o
caso das estações elevatórias, as estações de filtragem e os reservatórios de comando e de
regularização terão de ser aferidos e objeto das intervenções necessárias à sua adequação aos
melhores padrões de eficiência hidráulica e energética. Aliás, alguns destes circuitos são já, pela sua
idade e /ou complexidade e engenho, um valioso património da nossa engenharia hidráulica e
agrícola e estão em muitos casos totalmente integrados no meio ambiente em que se inserem.
Algumas ações expeditas de requalificação paisagística podem habilitar estes verdadeiros “trilhos de
água” a percursos pedonais e de sensibilização técnica e ambiental - se e quando devidamente
enquadrados /regulados juntamente com as autarquias.
Por outro lado, os projetos de novas áreas de regadio terão de ter em conta o “estado da arte”, no
que concerne às redes de adução e distribuição respetiva que enquanto “obras em linha“ se adequem
e integram bem na morfologia e na paisagem do território beneficiado e que assegurem perdas
mínimas de água seja em quantidade seja em qualidade. Este compromisso não é fácil e por vezes
pode ser mesmo contraditório, havendo situações em que se terá mesmo de prevenir
atempadamente as necessárias intervenções e medidas compensatórias.
Os novos circuitos hidráulicos e as respetivas infraestruturas em linha terão de ser dotados dos
equipamentos mais habilitados às funções de regulação e controlo e, designadamente, de telegestãoneste item se incluindo estrutura de captação e tomada e repartição, concretamente, válvulas,
comportas de regulação e ensecadeiras, grades e grelhas e ainda também ventosas descargas de
fundo
Mas estes circuitos serão habitualmente dotados também de estações elevatórias e de tamisadores e
estações de filtração que são essenciais à necessária garantia de pressão na rede e à imprescindível
prevenção de afetações inerentes ao transporte sólido. As soluções de engenharia neste âmbito terão
de merecer particular atenção de modo a assegurar a sua eficiência e durabilidade e a minimizar
consumos energéticos e afetações ambientais.
Todos os pontos de água terão de ser dotados de hidrantes que meçam e controlem caudal e
pressão e que sejam integrados numa rede robusta de telegestão numa lógica de eficiência
hidráulica em que, como é sabido, para se otimizar e inovar, tem de se controlar e para se controlar,
tem de se medir. E vale a pena aqui sublinhar a necessidade de escolhas fiáveis de equipamentos
nestas matérias. De facto, o intervalo de variação aceitável do desvio de medição tem de ser
compatível como rigor global que se pretende. Esta problemática é bem exemplificada pelos
intervalos de aceitação de desvios de medição de medidores de caudais, elemento fundamentais
numa rede para o seu controlo e para a deteção de fugas através da sua redundância. De facto, estes
medidores -que podem ser de diversas tipologias induzindo maior ou menor rigor absoluto- têm
habitualmente gamas de caudal em que a sua precisão é bem maior do que noutras e na agricultura
de regadio o caudal pode variar sobremaneira ao longo da campanha de rega.
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A eficiência energética e a transição energética são compromissos nacionais para os quais estes
novo Projetos, ao nível dos seus circuitos hidráulicos, devem contribuir, designadamente através da
otimização energética dos equipamentos, mas também e sobretudo pela produção e utilização de
energia fotovoltaica produzida localmente, com bem menores custos de rede e de perdas de
transporte. Por outro lado, o compromisso da neutralidade carbónica deve ser aqui lembrado no
sentido se prever a reflorestação das áreas afetadas pela infraestruturação e mesmo a criação de
novas áreas de floresta adjacentes e de retoma de especes autóctones numa lógica de valorização
integrada do território
Aliás, uma última nota é merecida neste âmbito para o interesse e a mais-valia que podem
representar, em diversos casos, estas infraestruturas em linha que habitualmente implicam novas
acessibilidades, à construção, exploração e manutenção preventiva e corretiva. De facto, no caso de
infraestruturas em canal, a própria via de água pode ser uma valia para o território se devidamente
enquadrada e integrada paisagisticamente e as acessibilidades a construir ao longo ou para acesso às
adutoras principais, podem através dos estudos do território e do seu património que baseiam o
estudo de impacte ambiental, ser elementos estruturantes de apoio a uma redescoberta e/ou à
valorização desse mesmo território. Os casos da implementação de ciclovias, de percursos de natureza
e de circuitos de lazer e de atividade física e lúdica são paradigmáticos deste novo olhar ao serviço da
população e do seu território perante a infraestruturação em linha. A agricultura foi historicamente e
ainda é um poderoso instrumento de ordenamento do território que pode ter aqui neste item um
pequeno exemplo dessa verdade incontestável que mantem toda a sua atualidade.

4.2. Reabilitação e modernização
Neste capítulo pretende-se proceder a um enquadramento das intervenções a realizar no âmbito da
reabilitação e modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas, nomeadamente a sua tipologia e as
medidas de política desenvolvidas nesta matéria, mais concretamente através da evolução do
financiamento público por via da execução da Medida 3.4.2. do Programa de Desenvolvimento Rural
2020. As ações específicas a implementar, a sua caracterização e os investimentos associados são
apresentadas a nível regional, no Capítulo 6. As questões relacionadas com as intervenções nas
barragens, pela sua especificidade, serão tratadas no ponto seguinte.
Na presente análise, vão se referir as ações consideradas mais urgentes e que, sinalizadas no âmbito
das candidaturas apresentadas ao PDR2020, não tiveram condições para serem aprovadas com
dotação. Pelo facto de estar em aberto o lançamento de novo aviso no âmbito da Medida 342,
existindo elegibilidade das intervenções até 2025, a qual financia esta tipologia de intervenções, leva
a que não seja possível identificar com exatidão quais as ações a realizar no período 2020-2030 não
financiadas pelo PDR.
Neste inventário, vão se referir todas as intervenções sinalizadas no âmbito do PDR 2020 que foram
aprovadas sem dotação, ou reprovadas, como também um conjunto de intervenções que foram
identificadas pelas DRAP, DGADR e Fenareg5.

5

ficheiro excel “FENAREG – Calendário execução investimentos ENR2050_17_11_2020” recebido a 10_05_2021
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Refira-se que a Fenareg, no âmbito da elaboração do “Contributo para uma Estratégia Nacional para
o Regadio” (ENR), levou a cabo um trabalho significativo de identificação, caracterização e
estruturação das intervenções a realizar para os seus associados. Este trabalho foi atualizado em
novembro de 2020, no qual foram referenciadas as ações a realizar, com os investimentos associados
e os prazos previsionais necessários para a sua execução.
Neste presente trabalho, não se pretende substituir a atividade de outras entidades, como a DGADR
e a Autoridade de Gestão do PDR, que têm a seu cargo diversas tarefas neste âmbito, nomeadamente
a estruturação dos programas de financiamento comunitário, a definição dos critérios de avaliação
das candidaturas e a sua classificação, mas, essencialmente, elencar e sinalizar as ações que se
afigurem necessárias na perspetiva das respetivas entidades gestoras.
Cumpre assinalar que ao longo dos diversos programas financiadores de investimentos neste domínio
têm sido estabelecidos critérios de elegibilidade e seleção que têm variado ao longo do tempo.
Estes critérios referem-se, na sua maioria, a fatores relacionados, quer com as ações a desenvolver,
quer com o aproveitamento hidráulico (AH) em causa, e têm de ser previamente validados pela
Autoridade Nacional do Regadio (DGADR).
Como já se mencionou anteriormente, os modernos Aproveitamentos Hidroagrícolas coletivos, de
iniciativa pública, têm vindo a ser implementados em Portugal desde a década de 30 do século
passado até à atualidade refletindo as filosofias, conceções e tecnologias à data existentes.
Em Portugal, nas últimas décadas a tecnologia na agricultura e nomeadamente no regadio sofreu uma
evolução muito significativa. Constata-se então a existência de muitos sistemas hidroagrícolas
assentes em conceções datadas, incorporando tecnologias antigas que, face ao contexto atual, estão
ultrapassadas, e que necessitam de ser modernizados para permitir a evolução da agricultura aí
praticada.
Consideram-se neste ponto as situações em que nos blocos de rega, a água é fornecida em baixa
pressão e que se pretende que venha a ser fornecida com alta pressão. Nestes casos, geralmente,
pretende-se substituir os canais a céu aberto por condutas. Outros investimentos associados passam
pela implementação de estações elevatórias para assegurar o fornecimento de energia, ou no caso
em que estas já existem a substituição das fontes de energia, por energias alternativas, como por
exemplo as fotovoltaicas.
Tendo em conta que a maior parte dos aproveitamentos hidroagrícolas têm várias décadas de
funcionamento, e tendo em conta as vidas úteis dos equipamentos e construção civil, existem
necessidades de intervenção nos mesmos, mais concretamente no que diz respeito às origens de água,
barragens, rede primária e rede secundária de rega.
As infraestruturas de adução, nomeadamente canais condutores gerais, por onde passam os recursos
hídricos necessários à rega, muitas vezes não se encontram em boas condições provocando perdas
avultadas e com reflexos na campanha de rega. Assim, em muitos aproveitamentos é necessário
proceder à impermeabilização de canais com o objetivo de melhorar a sua eficiência e diminuir o nível
de perdas de água. Da mesma forma, a rede secundária com o tempo, vai-se degradando
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comprometendo a efetividade da campanha de rega, provocando perdas de recursos hídricos e
acréscimos de custos.
Há que referir que, em muitas situações, por limitações várias não existiram os devidos trabalhos de
reabilitação e manutenção, quer correntes, quer de atualização tecnológica, o que leva a que as atuais
necessidades de intervenção sejam mais urgentes e profundas.
A preocupação com a eficiência do uso do recurso água, tem levado à implementação de sistemas de
telegestão/telemetria, contadores, SIG e outros sistemas tecnológicos que permitem realizar uma
gestão mais sustentável. A inexistência de contadores e consequentemente a dificuldade de
implementar um sistema tarifário baseado no consumo de recursos hídricos compromete a existência
de uma gestão eficiente dos mesmos.
Outra questão a requerer intervenção prende-se com a delimitação das áreas beneficiadas dos AH, as
quais, como já vimos incluem algumas zonas sem aptidão para o regadio, áreas florestais, sociais ou
com elevado valor ambiental. A exclusão futura destas áreas implicaria a inclusão de áreas
equivalentes, situadas fora do AH e na maior parte das situações já ocupadas por culturas de regadio.
Finalmente, constata-se a preocupação crescente das associações de beneficiários em procurar
diversificar as origens de água no sentido de assegurar que as necessidades de recursos hídricos para
a rega sejam supridas.
Regista-se, contudo, que as entidades gestoras de aproveitamentos hidroagrícolas, normalmente
associações de beneficiários, têm, acompanhando a disponibilidade de financiamentos comunitários
nos diversos quadros comunitários de apoio, apresentado candidaturas para levar a cabo ações deste
tipo, boa parte das vezes associando a reabilitação e modernização das infraestruturas.
Por último, cumpre assinalar que nos últimos quadros comunitários de apoio, as ações a apoiar neste
âmbito foram sempre consideradas, verificando-se uma evolução na tipologia de intervenções bem
como nos respetivos critérios de hierarquização.
A implementação da Medida 3.4.2. foi o instrumento de política usado pelo Estado, no período 20142020 (com período de transição até 2025) no conjunto das intervenções a realizar nestes domínios,
pelo que neste presente trabalho vai-se ter em linha de conta a continuidade com as ações
apresentadas e desenvolvidas no seu âmbito.
A Operação Específica 3.4.2. tem como objetivo apoiar a “reabilitação e modernização das
infraestruturas primárias e secundárias, estações elevatórias e centrais hidroelétricas, a melhoria e
gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas, a melhoria das infraestruturas (excetuando barragens) e
introdução de tecnologias mais eficientes”.
Neste contexto, foram abertos 2 concursos a nível nacional, tendo o primeiro (1/342) como despesas
elegíveis todas as ações inerentes à modernização/reabilitação de perímetros (120 M €) e no segundo
(12/342) a serem contemplados unicamente estudos e projetos (7 M €).
Pontualmente foram ainda abertos alguns avisos, com um âmbito geográfico restrito, para o Baixo
Mondego e o Algarve, que estão associados a condições muito concretas e específicas: financiamento
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dos estragos ocorridos no âmbito da tempestade Dora no caso do Mondego, ou do Plano de Eficiência
Hídrica no Algarve (Silves, Lagoa e Portimão e Sotavento Algarvio).
De acordo com a informação atual, as despesas a realizar no âmbito destes avisos serão elegíveis até
2025, correspondendo a um período de transição entre Quadros Comunitários. Esta questão é muito
importante, tendo em conta os prazos necessários para realizar estas intervenções, incluindo projetos,
procedimentos concursais e empreitadas.
Por outro lado, tudo indica que estará prevista a abertura de mais avisos sobre esta temática, com o
objetivo de dar corpo às ações apoiadas no âmbito do Concurso 12, que consiste na realização de
Estudos e Projetos.
O 1º Aviso foi aberto em 2015, tendo tido candidaturas apresentadas com valores de 523 milhões de
euros de investimento, ultrapassando, como se vê, muito significativamente as verbas disponíveis.
Os critérios adotados para priorização das candidaturas apresentadas foram estruturados pela DGADR
com o apoio da Unidade de Gestão do PDR.
No 1º Aviso, como critérios a adotar para selecionar as diferentes candidaturas foram consideradas
Projetos já Iniciados ou Aprovados e as Urgências de Intervenção, de acordo com os seguintes
critérios, aos quais é atribuído um peso relativo:
• Projetos Já Iniciados ou Aprovados
• Urgência Intervenção - este é um critério composto integrando uma série de outros que
sinalizam o impacte da intervenção, o seu grau de utilização e adesão, a sua idade e a
necessidade da sua realização.
Como resultado, apresenta-se a tabela 1 com o resumo das ações aprovadas (com e sem dotação
orçamental), por região.

Região
Norte
Centro
Lisboa e Vale
Tejo
Alentejo
Algarve
Total

Aprovadas com dotação
Investimento
Número
Nº AH
M€
7
23.06
6
3
24.64
2

Aprovadas sem dotação
Investimento
Número
Nº AH
M€
9
12.13
5
2
26.01
2

1

3.14

1

17

83.03

3

16
6
33

55.15
30.12
136.11

6
3
18

19
1
48

89.55
0.04
210.76

5
1
16

Tabela 4-1 - Resumo das ações aprovadas por região
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Cumpre assinalar que os montantes considerados dizem respeito ao investimento total associado às
intervenções a realizar e não os montantes considerados elegíveis em sede da Autoridade de Gestão
do PDR.
Da análise da Tabela 4-1, verifica-se que nas regiões Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, cada
Aproveitamento Hidroagrícola apresenta um grande número de candidaturas, ao contrário das
regiões Norte e Centro.
Esta questão está relacionada com a tipologia de Aproveitamentos Hidroagrícolas existentes, que no
Sul são compostos por mais infraestruturas e com maior extensão, tendo, geralmente, mais décadas
de funcionamento, e implicam intervenções mais vultuosas.
Em 2020 foi lançado um aviso para a realização de estudos e projetos no âmbito da
reabilitação/modernização de aproveitamentos hidroagrícolas, nomeadamente o 12º aviso. O prazo
de receção de candidaturas foi de 16 de março, tendo sido aprovadas as mesmas, com exceção de um
projeto apresentado pelo AH da Cova da Beira.
Neste aviso, os critérios utilizados são diferentes do aviso anterior como se pode constatar:

– Idade de construção do Aproveitamento Hidroagrícola – favorecendo os AH mais antigos
– Área abrangida pelo Estudo – Peso da área intervencionada no total da área beneficiada do AH
– favorecendo os AH que têm mais área abrangida
– Adesão ao Regadio – favorecendo os AH que têm maior adesão ao regadio
– Equilíbrio Regional – favorecendo as regiões Norte e Centro
– Dimensão do Aproveitamento Hidroagrícola – favorecendo os AH de menores dimensões
– Agricultura familiar – favorecendo os AH que têm maior peso de agricultura familiar
– Cadastro – favorecendo os AH que têm cadastro
– Existência de Plano de contingência para situações de seca
– Grau de utilização das infraestruturas – favorecendo os AH em que as infraestruturas
hidráulicas, como sejam canais, condutas ou estações elevatórias sejam utilizados integralmente
Neste aviso existe uma alteração nos critérios de seleção das candidaturas, tendo deixado de ser
considerados decisivos, o grau de maturidade (o que se justifica, uma vez que apenas as despesas com
os estudos e projetos são elegíveis), bem como a questão da urgência das intervenções.
Da mesma forma, foram incluídos critérios que pretendem valorizar as intervenções em pequenos e
médios aproveitamentos situados no Norte e Centro, e que tenham um peso de agricultura familiar.
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O grau de aproveitamento das infraestruturas e da adesão ao regadio dos aproveitamentos
hidroagrícolas também é determinante, bem como o impacte das ações a realizar no conjunto da área
beneficiada. Outros fatores, como sejam a existência de plano de contingência ou cadastro são
igualmente valorizados.
Por outro lado, neste aviso, estabeleceu-se o limite de 2 para o número de candidaturas a apresentar
por perímetro.
Sendo impossível prever quais são as intenções já apresentadas que serão aprovadas, bem como
aquelas que terão efetivação na vigência deste Quadro Comunitário de Apoio, afigura-se que, a menos
que existam situações extremas que tenham levado à sua exclusão, devem ser considerados como
prioritárias para o período 2020-2030 as ações aprovadas sem dotação no âmbito da Medida 3.4.2.
A constatação é que, existiu da parte das entidades promotoras deste concurso, um claro objetivo de
distribuir os financiamentos de forma mais equilibrada entre as regiões, e permitindo que se possam
criar condições para que os aproveitamentos de menores dimensões continuem a ser beneficiados.
Apresenta-se na Tabela 4-2 o resumo referente ao conjunto das candidaturas apresentadas para a
realização de estudos e projetos, no âmbito do 12º aviso da medida 3.4.2., por região:

Região
Norte
Centro
Lisboa e Vale Tejo
Alentejo
Total

Candidaturas 12º aviso
Investimento
Número
7
7
7
10
31

Nº AH
M€
1.2
5.63
3.20
3.44
13.49

7
4
5
7
23

Tabela 4-2 - Candidaturas apresentadas para a realização de estudos e projetos, no âmbito do 12º aviso da
medida 3.4.2., por região

Tendo em conta as candidaturas apresentadas, pode-se constatar que, tendo em conta o reforço de
verbas do aviso, a menos que existam condições de exclusão, prevê-se que todas as candidaturas vão
ser aprovadas.
Considerando que está previsto que estas intervenções vão ter continuidade em novo aviso da medida
3.4.2. é de esperar que boa parte das intervenções elencadas ainda venham a ser financiadas no
âmbito do PDR2020.
Embora não seja nosso objetivo avaliar os diferentes critérios utilizados, afigura-se que os mesmos,
utilizados no âmbito dos diversos anúncios abertos continuam pertinentes, considerando-se que as
ações prioritárias deverão ser aquelas em que se verifica maior:
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• Urgência de intervenção – a não intervenção traduz-se por perigo de ruína da infraestrutura,
impactes negativos no funcionamento do AH (podendo chegar à interrupção da rega) e/ou por
elevadas perdas de recursos hídricos;
• Estado de Maturidade – As intervenções que são sustentadas por estudos detalhados e projetos
de execução serão aquelas que poderão avançar mais rapidamente.
Sendo impossível prever quais são as intenções já apresentadas que serão aprovadas, bem como
aquelas que terão efetivação na vigência deste Quadro Comunitário de Apoio, afigura-se que, a menos
que existam situações extremas que tenham levado à sua exclusão, devem ser considerados como
prioritárias para o período 2020-2030 as ações aprovadas sem dotação no âmbito da Medida 3.4.2.
Cumpre assinalar que a questão do financiamento dos estudos a realizar é muito importante no
sentido de criar condições para se poderem efetivar a realização das empreitadas, tendo sido uma das
razões pela qual foi lançado um aviso da Medida 3.4.2. específica para esta tipologia de intervenção.
Por outro lado, independentemente das diferentes necessidades de intervenção, tendo em conta que
estamos em presença de recursos escassos, afigura-se que, à imagem do estipulado no aviso mais
recente deverá ser estabelecido um limite ao número de candidaturas a apresentar por AH
Tendo em conta o exposto anteriormente, bem como o período sobre o qual incide esta análise, bem
como a impossibilidade de prever as ações necessárias neste âmbito, identificaram-se por região, as
ações que os diversos aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos,
complementado com informações provenientes das DRAP, DGADR e Fenareg.
Tem de se referir que existe uma grande diversidade de ações no âmbito de reabilitação e
modernização de AH, pela sua tipologia, investimento associado e impacte.
As ações que têm vindo a ser priorizadas nesta medida têm assentado no carater de urgência das
mesmas, muitas vezes de uma forma reativa, mas é de salientar que em grande parte dos sistemas
hidráulicos existentes é necessário, além dos trabalhos de manutenção dos mesmos, equacionar e
prever as intervenções necessárias para prolongar a sua vida útil e proceder à sua modernização.
Sendo impossível prever quais são as intenções já apresentadas que serão aprovadas, bem como
aquelas que terão efetivação na vigência deste Quadro Comunitário de Apoio, afigura-se que, a menos
existam situações extremas que tenham levado à sua exclusão, devem ser considerados como
prioritárias as ações aprovadas sem dotação no âmbito da Medida 3.42., para o período 2020-2030.
No que diz respeito às candidaturas reprovadas, cumpre assinalar que desde que os motivos que
levaram à sua exclusão sejam ultrapassados, conjugados com a evolução no terreno, deverão
igualmente ser equacionadas na futura afetação de verbas para financiar estes projetos.
Na análise por região serão apresentadas as diferentes intervenções que foram identificadas a realizar
neste domínio no período 2020-2030.
Há que salientar que, no âmbito das candidaturas mais recentes, os valores de investimentos
apresentados dizem respeito à elaboração de estudos e projetos, não sendo possível para já estimar
os valores correspondentes à realização de empreitadas.
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4.3. Reforço da segurança de barragens
Os aproveitamentos hidroagrícolas (AH) são, na sua grande maioria, obras destinadas à utilização de
água proveniente do domínio hídrico no regadio e, em geral, têm como origem de água uma
barragem. Nos de iniciativa publica, as obras dos grupos I e II, consideradas, respetivamente, de
interesse nacional e regional, resultaram da iniciativa do Estado Português, sendo a DGADR o
organismo de tutela que promove a sua construção. Há regadios que, por terem sido classificados nos
grupos III ou IV (regadios de interesse local), se encontram sob a tutela das Direções Regionais de
Agricultura e Pescas (DRAPs), que foram os seus promotores.
Assim, atualmente existem cerca de 120 barragens na tutela do Ministério da Agricultura, associadas
a aproveitamentos hidroagrícolas.
Excetuando as barragens integradas no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (23), as
principais barragens deste conjunto, no Continente, apresentam a distribuição que se ilustra nas
figuras anexas.

Figura 4-11 – Principais Barragens associadas a aproveitamentos hidroagrícolas

A primeira barragem hidroagrícola “da era moderna” - a Barragem de Magos - entrou ao serviço 1938
e, desde então, tem-se vindo a equipar diversas áreas com perímetros hidroagrícolas de iniciativa
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estatal – havendo consequentemente já um número significativo de barragens que tem mais de 50
anos de serviço.
No final da década de 1990, a Autoridade Nacional para a Segurança de Barragens (o então Instituto
da Água), tendo em consideração as deficiências já notórias de algumas das infraestruturas, elaborou
um conjunto de estudos relativos à segurança das principais barragens de aproveitamentos
hidroagrícolas, onde foram identificadas as intervenções necessárias para as adequar às exigências de
segurança então pretendidas a nível nacional.
Contudo, a complexidade de algumas das intervenções preconizadas e o elevado montante necessário
para fazer face às obras aí identificadas, inviabilizaram a execução de alguns destes trabalhos. Não
obstante, foram realizados estudos de pormenor e projetos de execução para algumas das maiores
barragens, com o objetivo de detalhar e quantificar os trabalhos a levar a cabo. Nos casos
considerados prioritários foram mesmo executadas as algumas obras.
As barragens que integram os aproveitamentos são, no essencial, idênticas ás restantes, mas possuem
caraterísticas que lhes conferem uma importância especial, relativamente às outras infraestruturas
dos aproveitamentos hidroagrícolas. Essas caraterísticas prendem‐se com:
•
•
•

a sua interação com a segurança de pessoas e bens que podem ser afetados pelo colapso da
estrutura - encontrando‐se a sua construção e exploração abrangidos por um regulamento
específico (Regulamento de Segurança de Barragens);
a necessidade de satisfazer determinados requisitos ecológicos - quer na albufeira, quer na
linha de água, a jusante;
a necessidade de assegurarem, com a garantia adequada, os caudais necessários ao
funcionamento do respetivo perímetro hidroagrícola.

Verifica-se que, na maior parte dos casos, as barragens em serviço foram construídas antes da
existência do atual Regulamento de Segurança de Barragens[1] (RSB), e foram-no de acordo com os
parâmetros conceptuais e construtivos usuais na época, cujas exigênciastécnicas eram, em geral,
inferiores às que este RSB veio estabelecer e, ainda, antes de se ter a necessidade de assegurar a boa
condição ambiental nos troços da linha de água, onde se implanta a infraestrutura, nomeadamente a
jusante.
Decorre daqui a necessidade de, para além de efetuar os normais trabalhos de manutenção periódica
pesada, ter de se adequar as caraterísticas de quase todas as barragens construídas antes de 2015,
face a estas “novas exigências”:
•
•

do RSB, nomeadamente no que respeita aos dimensionamento e operação dos órgãos de
segurança da barragem e aos aspetos relacionados com a sua observação, prevenção e gestão
de incidentes.
ambientais, que impõem, em geral, a existência de monitorização e descarga de caudais
ecológicos que implicam quer a mobilização de volumes que não estavam contabilizados no
dimensionamento do volume útil, quer a existência de órgãos de descarga específicos,
capazes de descarregar estes caudais ecológicos com a modelação pretendida.

REGADIO 2030

Pág. 140

O aumento do período de retorno da cheia de dimensionamento do descarregador de cheias implica,
em muitas das situações, a modificação/ampliação do descarregador de cheias ou a construção de um
outro órgão de descarga.
A consideração de caudal ecológico, mesmo que da ordem dos 5 a 10% do volume de escoamento
médio anual, de acordo com alguns dos casos já estudados, se se pretender manter a mesma garantia
de rega, implica ou uma diminuição da área a regar (da ordem dos 10 a 20%) ou o aumento do volume
útil de armazenamento / alteamento da barragem.
Estes dois tipos de intervenção, “modificação/ampliação do descarregador” e “alteamento da
barragem”, são em geral operações relativamente delicadas e que implicam investimentos
significativos.
A exploração das barragens dos AHs encontra‐se sob a responsabilidade das várias entidades gestoras,
sendo estas, para efeitos do RSB, consideradas o Dono de Obra. Contudo, cabe à Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, enquanto Autoridade Nacional do Regadio, a responsabilidade
pela realização das intervenções necessárias para as adequar às exigências decorrentes da legislação
existente, nomeadamente do RSB e, de uma forma geral, de lhes conferir ou devolver as caraterísticas
técnicas que acautelem a segurança de pessoas e bens, em patamar de garantia compatível.
Assim, a problemática da segurança das barragens passou a fazer parte das preocupações dos vários
intervenientes e, nos últimos anos, já foram realizados estudos e projetos para algumas das barragens,
para detalhar e quantificar os trabalhos a executar. Nos casos considerados prioritários foram mesmo
efetuadas algumas obras.
Por exemplo, um dos eixos considerados na “Estratégia para o Regadio Público 2014-2020” visava o
reforço da segurança das barragens hidroagrícolas” de modo a minimizar os riscos de acidentes com
consequências nefastas para as pessoas e bens dos vales a jusante” - sendo que mesmo esta ação já
visava dar sequencia a um plano de intervenção nas barragens hidroagrícolas, lançado em 2010, em
que forma identificadas 51 barragens a necessitar de rápida intervenção.
Também no Programa de Desenvolvimento Rural (ProDeR) foram inicialmente disponibilizados €
25,7x106 para investimentos em barragens de aproveitamentos hidroagrícolas (na ação 1.6.3 –
tipologia Melhoria da Segurança de Barragens), admitindo-se então que as “Principais Ações a
Desenvolver nas Barragens” seriam do tipo:
“ ‐ Estudos e projetos de execução das obras a lançar. Os estudos incluem, em vários casos, a
elaboração dos Planos de Emergência Interna (mapas de inundação, zonas de Intervenção, zonamento
de Risco, notificação da Ocorrência) e dos Sistemas de Aviso e Alerta (SAA), assim como simulações da
rotura da barragem e ainda a revisão dos planos de observação (instrumentação).
Apesar de as necessidades de obra estarem, em geral, identificadas e o seu valor quantificado, falta
ainda elaborar os projetos de execução correspondentes a:
•

Corpo da barragem, coroamento e fundações: adequação do comportamento da obra em
termos estruturais, nomeadamente através da criação de acessos e outras condições para a
observação da obra, iluminação do coroamento, construção de vedações e guardas;

REGADIO 2030

Pág. 141

•
•
•
•

Descarregador de cheias: adequação às exigências do RSB, em capacidade de vazão e
nomeadamente através da sinalização da zona de entrada através de bóias, construção de
vedações e guardas;
Órgãos mecânicos: adequação das comportas ao RSB, nomeadamente através da instalação
de comandos à distância, ligação ao sistema alternativo de alimentação elétrica, instalação
de um grupo gerador de emergência;
Torre de tomada de água: drenagem dos poços, construção de vedações e guardas;
Descarga de fundo: adequação às exigências do RSB, nomeadamente através da
reformulação de quadros de comando e circuitos de alimentação elétrica, drenagem dos
poços;

‐ Implementação dos planos observação e controlo elaborados, nomeadamente mediante a instalação
de instrumentação de observação e do equipamento para o aviso e alerta de ocorrências e ainda de
construção do posto de observação e controlo.
‐ Melhoria das condições de segurança da barragem, nomeadamente através da estabilização de
taludes marginais à albufeira, reforço da impermeabilização do maciço e das fundações.”
Com o objetivo de “não só adequar convenientemente as barragens ao RSB, como reforçar a
segurança e a operacionalidade dos seus órgãos, criando condições para minimizar os riscos e as
consequências de uma ocorrência” e admitindo-se ainda que” a elaboração do Plano de Emergência
Interna e a implementação do sistema de observação, fornecerão elementos fundamentais para o
rigoroso conhecimento das condições de segurança da barragem, sobretudo na perspetiva da
prevenção de acidentes”.
Porem por vicissitudes várias, neste último âmbito, só foi possível apoiar ações no valor de € 7 170
000, sendo que então existiam em carteira 51 potenciais candidaturas, cujo valor total é de 30,2
milhões de €.
Também ao PDR 2020, na sua medida 342, foram apresentadas muitas das medidas que
anteriormente não tinha sido possível contemplar. Tendo em conta o mérito e premência das
candidaturas apresentadas. Embora seja prematuro saber quais delas vão ser aprovadas, quer as que
vão ter continuidade em novo aviso da medida 3.4.2. é de esperar que boa parte das intervenções
elencadas venham a ser financiadas no âmbito do PDR2020.

4.3.1 Ações a desenvolver
Tendo em consideração o anteriormente exposto, o período sobre o qual incide esta análise e a
impossibilidade de prever, com o detalhe adequado e autonomamente, as novas ações necessárias
neste âmbito, considera-se pertinente recomendar a realização de um programa sistemático de
inspeção das barragens, apoiado pelo LNEC, o qual deve compreender nomeadamente o
preenchimento da respetiva ficha de inspeção e a obtenção do índice de risco, com informação
sustentada, e permitir a identificação e caracterização das intervenções prioritárias.
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Contudo e para permitir o continuação/avanço dos trabalhos, enumeram-se/identificaram-se as ações
que as diversas entidades gestoras dos aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a
financiamentos, que ainda não se encontram com financiamento assegurado, e complementaram-se
estes elementos com as informações fornecidas pelas DRAPs e DGADR.
Assim, regista-se desde já a necessidade de intervir em:

Montante global
Região
Norte
Centro
LVT
Alentejo
Algarve
Global

Barragens
14
13
2
14
11
49

Nº de Intervenções
15
14
2
21
13
63

M€
4, 45
4,92
1,59
16,28
1,64 + 0,6
30,18

Tabela 4-3 – Nº Intervenções em Barragens por região

Da análise efetuada a estas ações verifica-se que, pese embora todos o estudos e trabalhos já
elaborados, as intervenções de maior porte (nomeadamente as referentes à remodelação dos
descarregadores e dos circuitos hidráulicos para os caudais ecológicos) encontram-se em geral por
executar e que a maior parte das ações propostas visão ainda a elaboração de estudos e projetos de
execução, pelo que na sequência destes haverá certamente a necessidade de executar as intervenções
aí propostas.
Assim, preconiza-se que, na sequência dos resultados obtidos no programa sistemático de inspeção,
e para todos os aproveitamentos que ainda não foram objeto de análise aprofundada ou para os que
os estudos existentes estejam desatualizados, sejam efetuados projeto/estudos de pormenor das
intervenções que é necessário efetuar. Dado o parque de barragens existentes e as intervenções que
acima se propõem, admite-se que seja necessário promover cerca de 60 estudos, com um custo global
da ordem dos 4,2 milhões de euros.
Em maior pormenor e regionalmente, apresenta-se no Capítulo 6, por área de atuação das DRAP, uma
descrição detalhada das principais ações a implantar.
Há que salientar que, no âmbito das candidaturas mais recentes, os valores de investimentos
apresentados dizem respeito à elaboração de estudos e projetos, não sendo possível para já estimar
os valores correspondentes à realização de empreitadas.
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4.3.2 Critérios de classificação
As ações a executar neste âmbito apresentam um caracter um pouco distinto, pois decorrem
essencialmente da necessidade de assegurar a segurança das populações e bens, do imperioso
cumprimento da legislação vigente e de se assegurar as condições de operacionalidade e segurança
destas infraestruturas, cujo funcionamento é base dos AH respetivos – portanto todas elas
apresentam um elevado grau de imperatividade.
Contudo, como nos encontramos em presença de recursos financeiros que naturalmente serão
escassos, face às necessidades globais, poderá haver necessidade de definir critérios que permitam a
sua priorização.
Assim, afigura-se que os critérios que têm vindo a ser utilizados no âmbito dos diversos anúncios
abertos continuam pertinentes, considerando-se que as ações prioritárias deverão ser aquelas em que
se verifica maior:
• Urgência de intervenção – a não intervenção traduz-se por perigo de ruína da infraestrutura,
impactes negativos no funcionamento do AH (podendo chegar à interrupção da rega) e/ou por
elevadas perdas de recursos hídricos;
• Estado de Maturidade – As intervenções que são sustentadas por estudos detalhados e projetos
de execução serão aquelas que poderão avançar mais rapidamente;
Sendo impossível prever quais são as intenções já apresentadas que serão aprovadas, bem como
aquelas que terão efetivação na vigência deste Quadro Comunitário de Apoio, afigura-se que, a
menos que existam situações extremas que tenham levado à sua exclusão, devem ser
considerados como prioritárias para o período 2020-2030 as ações aprovadas sem dotação no
âmbito da Medida 3.4.2.
• Tipo de intervenção – as intervenções correspondentes a obras que aumentem a segurança e
resiliência das obras (por exemplo, remodelação dos descarregadores e circuitos hidráulicos ou
tratamentos do corpo e fundação da barragem) ou à melhoria das condições ambientais, devem
ter primazia face às que visam a instalação de monitorização e auscultação das obras.
Cumpre assinalar que o financiamento dos estudos e projetos de execução das intervenções a realizar
é muito importante no sentido de criar condições para se poderem efetivar a realização das
empreitadas, mas que ao fazê-lo se terá que ter em atenção a necessidade do sequente investimento
que deles vai decorrer[2].
No que diz respeito às candidaturas reprovadas, desde que os motivos que levaram à sua exclusão
sejam ultrapassados, deverão igualmente ser equacionadas na futura afetação de verbas para
financiar estes projetos.
[2]

Por exemplo, para as principais barragens dos AHs existentes, nos anos 90, foram lançados estudos e projetos
de intervenção e remodelação dos descarregadores e de tratamento do corpo, circuitos hidráulicos e fundação
das principais barragens. Estes elementos hoje, dada a evolução verificada, carecem de revisão, pelo que não
devem ser considerados mais que “Estudos Prévios”.
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4.4. Aumento do armazenamento e de recursos regularizados
em barragens existentes
As ações que têm vindo a ser executadas e priorizadas, nas recentes medidas do Quadro Comunitário
de Apoio, têm assentado essencialmente na necessidade de dar cumprimento à legislação vigente e
de assegurar as condições de operacionalidade e segurança destas infraestruturas, muitas vezes
atuando de uma forma reativa.
É de salientar que em grande parte dos sistemas hidráulicos existentes é necessário, além destes
trabalhos, equacionar e prever as intervenções necessárias para prolongar a sua vida útil e proceder
à sua modernização, nomeadamente preparando-os para as prováveis alterações climáticas ou
atuando de forma a aumentar os seus recursos regularizados.
Tal como já referido, com as exigências ambientais atuais que implicam, nomeadamente, o
estabelecimento de caudais ecológicos, e as previsíveis evoluções do ambiente, com uma provável
maior irregularidade e diminuição dos escoamentos afluentes às albufeiras e um aumento do
consumo de água pelas culturas, é aconselhável a aumentar as disponibilidades hídricas regularizadas
na albufeira.
Assim, e para se evitar a diminuição da área regada ou a restrição das dotações de rega, em locais
onde haja recursos hídricos que não estão a ser regularizados, deveria estudar-se a viabilidade de
aumentar a da capacidade de armazenamento de barragens já existentes ou de estudar a forma de
captar escoamentos ainda não regularizados. Atente-se, a título de exemplo, que é relativamente
habitual (embora dependendo, obviamente, da conformação do terreno da albufeira) numa barragem
com cerca de 30m de altura, conseguir, com a subida do plano de água de apena 1m, aumentar o
volume útil de armazenamento para valores que podem atingir cerca de 20%.
Dos estudos existentes, e acima referenciados como base das intervenções listadas, só o referente à
barragem do Lucefecit, já tem esta abordagem metodológica em consideração – prevendo a elevação
do NPA da albufeira em 1m. Encontra-se também em execução o alteamento da barragem da Burga
(Aproveitamento Hidroagrícola da Vilariça) para aumentar os recursos hídricos regularizados ao dispor
deste perímetro.
Acresce que intervir nas barragens existentes para que as suas albufeiras possam ter uma maior
capacidade de armazenamento e regularização pode também ser uma via complementar à da
construção de novas barragens, na persecução do objetivo de aumento da capacidade de
armazenamento de água em Portugal.
Refira-se que o aumento de armazenamento conseguido deste modo implica impactes relativamente
moderados, sejam ambientais, sejam socioeconómicos, tendo sido uma abordagem seguida e
concretizada muito frequentemente a nível internacional.

REGADIO 2030

Pág. 145

Como se apresenta, nomeadamente nos capítulos 3.3 e 5.5, referentes ao Algarve, equaciona-se
reforçar os recursos hídricos das barragens de Odelouca e Odeleite, através da implementação de
açudes móveis nas ribeiras de Monchique e da Foupana, a barlavento e a sotavento respetivamente,
que captem recursos hídricos a regularizar nestas albufeiras e a serem aduzidos através dos circuitos
hidráulicos já existentes.
Tal como já assinalado, há um conjunto importante de grandes barragens de AH que carecem de
intervenções de beneficiação ao nível da sua segurança estrutural e hidráulico-operacional,
intervenções estas que poderiam ser uma oportunidade para, com vantagem óbvia, se conjugar com
a possibilidade da subida do seu plano de água e, consequente, aumentar a sua capacidade de
armazenamento.
Neste âmbito, o estudo elaborado pela FENAREG (novembro 2020), propunha para o horizonte
temporal de 2027:
“Na bacia do Vouga:
i.

Barragem de Ribeiradio – estudar o aumento da capacidade de armazenamento, adequando-a àquele
que era o seu projeto inicial. Tem-se presente que a ocupação do vale e as dificuldades geotécnicas
constatadas no local alternativo que foi adotado para a sua implementação, podem dificultar este
exercício. Ainda assim, as evidentes vantagens numa lógica de fins múltiplos que resultariam de se ter
uma maior capacidade de armazenamento/regularização, levam a que este estudo seja sempre uma
mais-valia, até para se aferir/atualizar melhor o balanço disponibilidades /necessidades e equacionar
alternativas de efetivo aumento do armazenamento nesta bacia nacional, que continua a ter problemas
sérios de insuficiente correção torrencial que tenderão a agravar-se num quadro de maior ocorrência
de eventos extremos inerentes às alterações climáticas.

Na bacia do Tejo:
i.

Barragem da Meimoa – completar capacidade de armazenamento prevista no projeto inicial A
barragem da Meimoa, concluída no início da década de 80 do século passado, foi objeto de uma revisão
(redução do volume de armazenamento), baseada sobretudo em razões financeiras. A solução do
projeto inicial permitia um volume substancialmente superior de armazenamento e regularização. Esta
barragem - com volume útil de apenas 27 hm3, da ordem das afluências na sua bacia em ano médio que recebe as afluências derivadas do rio Coa armazenadas na barragem do Sabugal, através do túnel
de interligação que atravessa a serra da Malcata (com uma mini-hídrica na restituição), fazendo, pois,
parte deste importante transvase Douro-Tejo. A retoma do projeto inicial com a barragem da Meimoa
mais alta, bem mais capacitado para responder à variabilidade inerente às alterações climáticas,
constituirá uma evidente mais-valia em matéria de armazenamento e de segurança hídrica. Refira-se,
aliás, que não só o vale tem morfologia que favorece esta intervenção, como o perfil-tipo da barragem
da Meimoa, construída nos anos 80 do século passado, ponderou esta hipótese futura - pelo que o seu
alteamento se encontra relativamente facilitado.

Nas bacias do Guadiana e Sado:
i.

Barragem de Pedrógão (Guadiana) – aumentar a capacidade A albufeira da barragem de Pedrogão tem
o volume útil necessário ao funcionamento, como contraembalse, da barragem de Alqueva, no sistema
reversível Alqueva-Pedrogão. A foz do rio Ardila ocorre na albufeira de Pedrogão, e introduz no
Guadiana importantes escoamentos essencialmente de matriz torrencial, agravando sensivelmente os
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ii.

períodos de cheia do Guadiana. Neste contexto, parece fazer todo o sentido aumentar o volume útil de
Pedrogão o que poderia ser feito através da introdução de comportas, criando condições para que se
pudesse também maximizar a bombagem dos caudais para Alqueva, contribuindo de modo sensível
para a subida do seu volume armazenado e aumentando a capacidade de regularização do sistema
Alqueva-Pedrogão. Acresce que a EDIA expropriou os terrenos da albufeira de Pedrogão bem acima do
nível de pleno armazenamento (NPA), para atender ao nível atingido pela Cheia Máxima de Projeto.
Outras barragens inseridas no EFMA (Alvito e S. Pedro) – efetuar os estudos. Há um conjunto de
barragens do EFMA para as quais se justifica estudar a ligeira subida do seu NPA, conferindo-lhes maior
capacidade de reserva, como forma de garantir a satisfação dos pedidos a jusante, seja em períodos de
escassez, seja por razões hidráulico-operacionais de descontinuação dos circuitos hidráulicos respetivos.
Estes podem ser os casos, designadamente, de Alvito (subsistema de Alqueva) e, em escala menor, de
S. Pedro (subsistema de Pedrogão) - qualquer delas tendo, a jusante, boa parte dos importantes volumes
dos pedidos de água dos subsistemas respetivos.”

Regista-se igualmente, que neste âmbito também tem sido referido a necessidade de estudar a
viabilidade técnico-económico-ambiental do alteamento do NPA da barragem de Odelouca para a
situação prevista no projeto inicial.
Assim, e como nota final, regista-se que ainda não se encontram propostas, pelos “Donos de Obra”,
intervenções concretas que se possam listar, mas considera que no período de vigência deste estudo
certamente aparecerão solicitações, neste âmbito, nomeadamente de estudos e projetos, que haverá
que acolher.

4.5. Novos Regadios
Como já se mencionou anteriormente, este presente trabalho consiste na identificação e
caracterização das diversas ações previstas no âmbito do investimento em regadio público.
Para se proceder à avaliação do maior ou menor interesse em realizar um investimento na ótica do
regadio público, nomeadamente em novos regadios, haverá que estabelecer e identificar critérios
definidores que possam ser quantificados.
No âmbito deste trabalho foi feita uma recolha de informação que permitiu identificar todos os
potenciais regadios e proceder à sua caracterização.
Nesta recolha de informação, incluíam-se ações que já foram candidatadas ao Programa Nacional de
Regadio, muitas vezes com projetos de execução já concluídos, até intervenções que não passam de
uma intenção, ainda vaga, que deverá ser aprofundada.
Constata-se que não é possível comparar estas ações, nas suas múltiplas variantes, dado o diferente
grau de desenvolvimento. Por outro lado, as ações candidatadas ao PNR foram objeto de estudos de
viabilidade económicos tendo sido calculada a Taxa Interna de Rentabilidade de acordo com
pressupostos fixados pelo BEI/IFAP, os quais são diferentes dos utilizados noutros estudos de
viabilidade, o que impede a comparação direta entre as diferentes ações.
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Da mesma forma, os investimentos preconizados para cada ação não poderão, em muitas situações,
ser comparados, dado que refletem estados de maturidade diferentes e muitas vezes estão
completamente ultrapassados. Seja como for, optou-se por considerar estes valores, porque nos
permitem ter ordens de grandeza associadas.
Acresce que, nalguns casos, existe um conjunto de propostas de novos regadios que são mutuamente
exclusivos, uma vez que consideram os mesmos recursos hídricos para diferentes situações. Assim,
para se analisar devidamente o interesse destes projetos, dever-se-ia ter um estudo integrado que
permitisse analisar a viabilidade técnica-ambiental dos mesmos.
Para se proceder à correta comparação entre os diversos projetos, implicaria que estes estivessem no
mesmo ponto de maturidade, e analisados através dos mesmos critérios.
Por outro lado, existe um conjunto de ações que, na maior parte dos casos, pelo facto de terem sido
candidatadas a financiamento público, já foram objeto de análise técnica pela Autoridade Nacional de
Regadio. Assim, as ações já aprovadas pela ANR, independentemente do seu grau de maturidade,
passaram por um crivo que permite assegurar o interesse da sua realização. Cumpre assinalar que as
ações, reprovadas pela ANR, não podem ser consideradas simplesmente excluídas, sendo que em
muitos casos justificar-se-á um olhar atualizado.
De facto, em muitas situações, o que foi considerado desconforme foi uma determinada configuração
das mesmas, a qual pode ser alterada por forma a ser considerada adequada de acordo com a ANR.
Dentro destas situações referenciam-se, por exemplo, os casos em que as disponibilidades e as
necessidades hídricas não se encontram alinhadas de acordo com os estudos existentes.
Outra questão relevante, prende-se com as ações, cujas candidaturas foram reprovadas pelas
entidades gestoras de fundos (AG PDR, IFAP), mas, que do ponto de vista técnico, foram aprovadas
pela ANR. Em muitas situações, verifica-se que as candidaturas foram reprovadas pelo facto de não
terem sido instruídas de acordo com os requisitos das entidades gestoras, mas mantendo o interesse
na sua realização.
Tendo em conta o conjunto de fatores considerados, optou-se por levar a cabo uma caracterização
das diferentes ações, enquadrada em fichas, onde se apresentam os principais descritores das
mesmas, bem como informação técnico-económico-ambiental disponível, que permita seriar as
mesmas.

4.5.1 Ficha de identificação e caracterização dos projetos
Para se avaliar o impacte/necessidade de implementar um novo regadio, dever-se-ão ter em conta os
diversos itens apresentados nas fichas que se apresentam em anexo. Estas fichas estão compiladas
numa base de dados dinâmica, entregue em conjunto com este trabalho, que poderá e deverá ser
atualizada em função dos desenvolvimentos e avanços dos projetos em causa.
A ficha em si mesmo pretende, pois, constituir-se como um guia orientador de estudos com o
necessário desenvolvimento para sustentar a informação de base relativa aos dados fundamentais
dos Projetos em análise.
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A informação compilada foi agregada numa base de dados dinâmica que permite rapidamente
atualizar os dados referentes a qualquer projeto em função do desenvolvimento do mesmo e, dessa
forma, garantir uma maior longevidade do presente trabalho.
A informação organizada em causa pode ser consultada e editada em formulários próprios bem como
impressa em relatório tipificado que adiante se apresenta. Para além de se poder carregar informação
nos diversos menus temáticos, é possível igualmente proceder a consultas globais, por campo e em
relação aos diversos indicadores.
Na componente consulta é possível igualmente aceder alguns indicadores (“indicadores novos”)
gerados com base em informação primária, especialmente nas componentes Recursos hídricos e
Volumes/Consumos, como veremos seguidamente.
Com base nos pressupostos anteriores, a ficha desenvolve-se da seguinte forma:
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Em primeiro lugar, no cabeçalho, é feita a caracterização da ação em causa, nomeadamente
denominação, localização (distrito(s), concelho(s), freguesia(s)), com recurso a mapa, principais
características do projeto (área beneficiada, infraestruturas preconizadas).
Associado aos pontos anteriores, são de referir, sempre que a ação se encontre devidamente
aprofundada, os seguintes items: área beneficiada (hectares), número de beneficiários (nº),
investimento total (€) e investimento unitário (€/hectares).
A área beneficiada e o número de beneficiários são indicadores importantes, uma vez que nos
permitem perspetivar o impacte da ação prevista. O investimento unitário, que vem da relação das
duas grandezas anteriores, é um indicador importante para seriar as ações mais interessantes.
Tal como os restantes indicadores, o investimento unitário não pode ser analisado isoladamente, mas
de uma forma articulada, com os restantes indicadores. Com efeito, este indicador apresenta valores
mais elevados, de uma forma geral, para as zonas de minifúndio e/ou com condições orográficas
desfavoráveis, tendo a tendência a aumentar sempre que nos deslocamos para Norte. Por outro lado,
os valores elevados deste indicador podem estar associados a sistemas agrícolas mais intensivos e
com maiores rentabilidades.
No menu principal, aparecem igualmente três items relevantes:

-

Grau de maturidade,

Este ponto é essencial, uma vez que nos dá a medida da prontidão da implementação de uma ação.
Por uma série de razões específicas a cada situação, as ações elencadas encontram-se em diferentes
pontos de maturidade: estudo preliminar, projeto de execução, avaliação de impacte ambiental.
As ações que se encontram num estado mais avançado de maturidade, são aquelas em que os estudos
se encontram mais desenvolvidos, com orçamentos mais aproximados e com um grau de detalhe
maior.
Qualquer análise que se realize sobre estas ações é mais objetiva e acurada, do que nas situações em
que as ações ainda se encontram definidas em termos muito genéricos. Assim, a análise comparativa
que se realiza, será mais útil se incidir sobre ações com o mesmo grau de desenvolvimento.
Por outro lado, e tendo em conta que o período em que incide o nosso estudo varia entre 2021 e
2030, as diferentes ações vão ser escalonadas de acordo com a sua maturidade.
A escala de maturidade adotada no presente estudo foi a seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudos preliminares
Estudo prévio
Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão
Projeto de execução concluído
Declaração de Impacto Ambiental emitida ou Projetos aprovados (se não for necessária DIA)
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-

Situação

Neste item, consideram-se os casos em que a ação em causa já foi submetida previamente a
candidatura para financiamento. Estas situações ocorrem, principalmente, no caso de candidaturas
ao Programa Nacional de Regadio (1º e 2º Avisos), tendo sido em boa parte dos casos aprovadas.
Assim, nestas situações, as ações em causa, quando aprovadas, já foram analisadas pela entidade
gestora de fundos, IFAP, e a Autoridade Nacional de Regadio, o que lhe dará, naturalmente, uma maior
prioridade.
Neste ponto, são consideradas igualmente ações, cujas candidaturas de financiamento ao Programa
de Desenvolvimento Rural, Medida 3.4.1., já se encontram contratualizadas, mas em que se preveem
dificuldades em executar todas as despesas no intervalo de elegibilidade das verbas (até 2025), pelo
que pode haver necessidade de reforçar o seu financiamento no âmbito do novo quadro.

-

Apreciação global de acordo com a Autoridade Nacional de Regadio

Tal como foi mencionado anteriormente, neste ponto considera-se a apreciação global da ação
efetuada pela Autoridade Nacional de Regadio.
De acordo com este critério, consideraram-se as seguintes classes de classificação:
1.
2.
3.
4.

Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)
Reprovado pela ANR
Processo de aprovação pela ANR em curso
Processo de aprovação pela ANR não iniciado.

Além da caracterização da ação propriamente dita, haverá que ter em linha de conta duas categorias
de indicadores:
•

Impacte

A decisão de implementar um aproveitamento hidroagrícola assenta no pressuposto que o seu
impacte positivo a nível agrícola, económico, financeiro e social, vai ser superior ao investimento
público realizado e ao impacte ambiental verificado, procurando-se potenciar os aspetos positivos e
minimizar os aspetos negativos
•

Sustentabilidade

Os investimentos a realizar em projetos de regadio, devem apresentar sustentabilidade a diversos
níveis, destacando-se os seguintes:
-

Adesão dos agricultores - Estruturas associativas ou empresariais;
Custo da água/tarifa;
Utilização de energia;
Recursos Hídricos;

REGADIO 2030

Pág. 151

Assim, tendo em conta as diversas componentes abordadas, os diferentes menus da ficha
desenvolvem-se da seguinte forma:
•

Socio Economia

Para se medirem os impactes socioeconómicos, são utilizados indicadores que permitem avaliar, quer
o retorno dos capitais investidos pelo Estado, quer o impacte para a criação de emprego.
- Retorno dos capitais investidos pelo Estado – como é sabido os recursos públicos são escassos face
à diversidade de alocação dos mesmos, pelo que terá de ser identificado e quantificado o retorno
gerado pelo investimento face à dimensão do mesmo. Obviamente que, do ponto de vista do Estado,
são preferíveis os investimentos a realizar que gerem um retorno maior. O indicador a realizar neste
tipo de análise é a Taxa Interna de Rentabilidade do Investimento (TIR). Num quadro de recursos
escassos importa considerar o esforço do orçamento nacional face ao impacto esperado pelo que
pode ser considerado o indicador do investimento por hectare.
- Criação de postos de trabalho – A implementação de agricultura de regadio vai obrigatoriamente
gerar mais postos de trabalho, os quais são medidos pela Unidade de Trabalho Anual (UTA). Neste
caso importa medir o acréscimo de UTA induzido pelo regadio. Obviamente que existe também um
acréscimo adicional de postos trabalho criados a montante e a jusante do setor agrícola, os postos de
trabalho indiretos;
Para a realização destas estimativas, há que recorrer a informação proveniente de outros menus da
ficha, como sejam, o já referido investimento (e investimento por hectare), bem como informação
proveniente de tarifário e de ocupação cultural.
- Tipologia do promotor - esta questão é fundamental, uma vez que os investimentos públicos a
realizar são condição necessária, mas não suficiente para criar riqueza, sendo os agricultores os
agentes potenciadores para a geração da mesma. É necessário saber se existe dinâmica empresarial,
no sentido de existir aproveitamento dos recursos hídricos para criação de riqueza e, por outro lado,
se os beneficiários do regadio têm condições para levar a cabo a gestão das infraestruturas coletivas.
Desta forma, a existência de uma dinâmica local, assente em promotores alinhados com o
desenvolvimento do regadio é um ponto relevante para assegurar a sustentabilidade futura do
empreendimento.
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Neste contexto, a existência de entidades já constituídas, como sejam associações, cooperativas ou
empresas agregadoras da atividade económica regional é outro indicador relevante a considerar;
- Caracterização socioeconómica - no âmbito desta caracterização procura-se descrever a situação
inicial existente, nomeadamente a estrutura da propriedade, os sistemas culturais existentes, o
regadio existente e perspetivas de evolução com e sem regadio;

•

Recursos Hídricos

Este menu é fundamentalmente caracterizador da intervenção a realizar no que aos recursos hídricos
diz respeito.
A informação base considerada é a seguinte:
-

Descrição origem água – albufeira; Furos; Captação em Rio, etc
Bacia Hidrográfica
Linha de Água
Bacia dominada (hectares) - área da bacia hidrográfica a montante da origem de água;
Afluências médias (mm) - estimado tendo em conta a precipitação e o nível de escoamento
Volume ecológico (hm3) - parte do volume afluente que terá de ser escoado na linha de água
para assegurar funções ecológicas
Altura da Barragem (m)
Volume da albufeira (hm3)
Área inundada (hectares)
Tipologia de circuito hidráulico
Classificação da massa água (quantidade)
Classificação da massa água (qualidade)
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•

Volumes/Consumos

Neste ponto, relacionado com o anterior, é feita a estimativa das necessidades futuras de recursos
hídricos, tendo em conta as diversas finalidades, bem como as origens de água e as suas
disponibilidades. Estes valores são referentes a ano médio.
-

Necessidades de água totais (hm3)
Abastecimento Público (hm3)
Rega (hm3)
Outras funções - Controlo de cheias, Regularização
Origens de água e volume captado por estas

Cruzando a informação proveniente dos menus anteriores, é possível através de consultas na base de
dados aceder aos resultados de um conjunto de indicadores novos, os quais permitem fazer o balanço
das disponibilidades/necessidades hídricas de cada intervenção, a capacidade de regularização das
infraestruturas hidráulicas, dando-nos uma medida da sua sustentabilidade e resiliência futuras.
Os indicadores em causa são os seguintes:
-

Precipitação útil = ([Volume Afluente Medio] /[Área Bacia Dominada]) *1000
Indicador de disponibilidade hídrica = ([Volume Afluente Medio] -[Volume Caudal Ecológico])
/[Necessidades de água (hm3/ano)]
Capacidade de regularização = [Volume Albufeira] /[Volume Afluente Medio]
Indicador da garantia hídrica = [Volume Albufeira] /([Necessidades de água (hm3/ano)]
+[Volume Caudal Ecológico])

A informação prestada por estes indicadores é a seguinte:
- Precipitação útil – parte da precipitação média na bacia hidrográfica que chega à albufeira
- Indicador de disponibilidade hídrica – quantas vezes a disponibilidade média de água satisfaz as
necessidades médias
- Capacidade regularização – número de anos médios de afluência que a albufeira consegue armazenar
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- Indicador de Garantia hídrica – quantos anos médios de consumo a albufeira cheia consegue
abastecer
A análise conjugada destes indicadores permite-nos perspetivar as condições de sustentabilidade de
utilização de recursos hídricos do projeto em causa.

•

Tarifário

Custo da água/tarifa – este indicador dá-nos uma medida do nível de sustentabilidade da gestão
financeira do empreendimento. Com efeito, se o custo/tarifa for muito elevado a sustentabilidade
financeira das atividades agrícolas desenvolvidas, bem como a gestão das infraestruturas podem estar
comprometidas. Este valor deve preferencialmente ser decomposto numa componente fixa
equivalente à futura taxa de conservação (€/hectare) e a uma componente variável que corresponde
a uma taxa de exploração (€/m3);

•

Energia

Utilização de energia – este indicador é complementar do ponto anterior e responsável
frequentemente por parte significativa dos custos de adução. Podemos ter sistemas com pressão
natural, e logo dispensam consumos de energia, com energia autoproduzida ou completamente
dependentes de energia vinda do exterior. Para se poder avaliar esta componente, deverá, se for caso
disso, ser estimado o consumo energético atual, bem como o consumo energético futuro (kWh). Este
consumo energético, nas situações em que existir, deverá ser contrabalançado com produção de
energia renovável (kWh), que poderá ser de origem hídrica ou fotovoltaica;
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Alterações Climáticas/Balanço das emissões de carbono – a implementação de uma agricultura mais
intensiva, mais produtivista vai obrigatoriamente conduzir a um aumento das emissões de carbono.
Este aumento de emissões pode ser contrabalançado, quer pela adoção de práticas culturais mais
sustentáveis, por parte dos agricultores, como também pela existência de culturas fixadoras de
carbono, como por exemplo as permanentes. Outra questão prende-se com a energia consumida e
com a sua origem, nomeadamente se é proveniente de fontes renováveis

•

Ocupação cultural

Neste ponto está previsto realizar-se o levantamento dos sistemas culturais existentes na região a
intervencionar, estimando a área das diferentes culturas e classificando-as em sequeiro, regadio
incipiente e regadio pleno. Com base nesta caracterização, bem como nas perspetivas de evolução
agrícola, dever-se-á fazer uma previsão da futura ocupação cultural.
Esta informação de base será relevante para a estimativa de diferentes indicadores, nomeadamente
os que se prendem com a componente socioeconómica, as necessidades de água futuras e a
estimativa dos balanços de carbono.

•

Ambiente
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O desenvolvimento de um projeto de regadio, necessariamente, acarreta um impacte ambiental
resultante da alteração da situação inicial, o qual nas componentes negativas poderá ser minimizado
e nas componentes positivas potenciado. Os indicadores em causa são os seguintes:
-

-

Património Natural - identificação de sobreposição do projeto com áreas classificadas
Património Cultural - identificação de património cultural na área a intervencionar;
Serviços de ecossistema - identificação de eventuais serviços de ecossistema decorrentes da
implementação do novo regadio
Prevenção e Combate a fogos – papel que a implementação de infraestruturas de
armazenamento de água, bem como a existência de sistemas agrícolas sustentáveis poderão
ter na prevenção e combate a fogos
Integração em plano - A inserção das diferentes ações em instrumentos de planeamento
como sejam, por exemplo, Planos de eficiência hídrica, assegura que o seu desenvolvimento
esteja articulado em objetivos ambientais e de desenvolvimento regional.

-

4.6. Reforço de Capacidade de Bombagem
O reforço da capacidade de bombagem tem no caso do EFMA uma ligação direta à relativa juventude
deste aproveitamento e ao faseamento assumido em fase de projeto para atender à evolução gradual
do pedido.
Já no caso tipo da maioria dos aproveitamentos hidroagrícolas nacionais estamos perante obras bem
mais antigas nas quais o reforço da capacidade de bombagem estará frequentemente associado à
melhoria da eficiência hídrica desses aproveitamentos e/ou ao aumento da área beneficiada.
Neste contexto, considerou-se pertinente tratar estas tipologias de reforço separadamente.

4.6.1 O caso do EFMA
O caso do EFMA aporta um quadro de referência distintivo e de grande premência nesta matéria. De
facto, as principais estações elevatórias deste Aproveitamento foram sendo implementadas ao longo
de cerca de 20 anos, concluindo-se a sua primeira fase, no essencial, até ao final de 2015. Boa parte
das 47 estações elevatórias do EFMA têm potências nominais muito elevadas o que levou a se prever
a instalação faseada dos seus grupos e equipamentos complementares, de modo a acompanhar a
evolução gradual do pedido. O paradigma mais representativo desta lógica é o da estação elevatória
dos Álamos, situada “à cabeça” do subsistema de Alqueva que com os seus 42 MW de potência
nominal é a maior da Europa - estando em conclusão a instalação do terceiro e quarto dos seis grupos
previstos.
Mas as duas outras estações “à cabeça” dos subsistemas do Ardila com 17 MW e de Pedrogão com 12
MW e também a da Amoreira com 12MW, têm também potências nominais muito elevadas e pouco
habituais- sendo que a de Pedrogão já está a ser objeto de intervenção de reforço para a sua potência
nominal, com a instalação de mais três grupos e equipamento complementar. Há, porém, ainda mais
um conjunto importante de estações elevatórias a ter de ser objeto de reforço, a curto prazo, da sua
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capacidade de bombagem de modo a poderem continuar a assegurar a satisfação do pedido de
regadio associado.
Os caudais e as potências nominais destas estações são habitualmente muito elevados e estão
preparados para responder em regime de cruzeiro aos pedidos máximos de cada um dos respetivos
circuitos hidráulicos, portanto com todo o processo de transformação do sequeiro e de adesão ao
regadio estabilizado e em cenário de ano seco, com o pedido extremado. Ora, a grande dimensão
deste Projeto e a complexidade da infraestruturação associada, levou a que alguns dos blocos se
concluíssem nos primeiros anos desse século e que os últimos blocos só entrassem em serviço em
2016. Esta realidade e os primeiros anos de exploração dos blocos iniciais e dos equipados mais
recentemente, vem explicitando bem a evolução muito rápida e plena ao regadio-que habitualmente
era de mais de dez anos, podendo mesmo ser bem maior para se chegar a valores de adesão da ordem
de 80% -mas que no Alqueva foi sensivelmente mais curto.
De facto, não obstante, haver a necessidade de reconversão do sequeiro tradicional- muito presente
e de forma dominante na região - a que acresce todo o processo de adesão ao regadio que teve para
os beneficiários elevados custos iniciais de infraestruturação da rede terciária, à época, em pleno
período de” austeridade”, a adesão ao regadio no EFMA foi um caso de reconhecido sucesso que
ultrapassou as melhores expectativas.
O caso das estações elevatórias mais a montante ou mesmo à cabeça dos sistemas é, neste âmbito,
paradigmático, pelo incremento muito rápido do pedido à estação inerente à progressiva construção
e entrada em serviço dos blocos a jusante dos perímetros servidos por estas estações com uma adesão
muito rápida dos beneficiários – estando-se neste momento numa fase de adesão plena.
Sinalize-se ainda que apenas constituem exceção a esta regra algumas áreas de pequena propriedade
que têm naturalmente uma adesão difícil e lenta, inerente à própria economia familiar a que estão
habitualmente associadas.
No EFMA, no que se refere ao reforço da capacidade de bombagem, falta ainda equipar um conjunto
importante de estações elevatórias com os restantes grupos e equipamentos de controlo, regulação
e filtragem acessórios e complementares, não colocados inicialmente, em conformidade aliás com os
respetivos Projetos e EIA definidos e aprovados superiormente - que estabeleceram que a instalação
dos grupos elevatórios nestas grandes estações elevatórias deve ser faseada.
Em síntese, tendo presente:
i) A programação a médio prazo dos trabalhos de infraestruturação do EFMA - que, entretanto,
sofreu uma sensível antecipação da sua conclusão para 2015/2016;
ii) O horizonte temporal associado habitualmente à transformação de áreas de sequeiro em
regadio e à evolução progressiva desta transformação até à adesão correspondente à situação
de cruzeiro- que previsivelmente seria bem superior a 10 anos - mas que no EFMA ocorreu de
forma bem mais rápida;
iii) A muito dinâmica evolução dos equipamentos mecânicos e elétricos destas estações, as
necessárias intervenções periódicas de manutenção preventiva corretiva dos grupos de
bombagem e o seu tempo de vida útil médio-que leva a prever uma primeira intervenção
substantiva após cerca de 10-15 anos de serviço;
iv) A mais-valia associada ao insubstituível conhecimento do comportamento efetivo destes
equipamentos em exploração efetiva;
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v) A possibilidade de se instalar na segunda fase de completagem da infraestruturação das
estações, equipamentos de última geração, com evidentes melhorias de rendimento e de
fiabilidade, em linha com o Plano Regional de Eficiência Hídrica;
Foi decidido, numa lógica de otimização técnico-económica, fasear o investimento na capacidade de
bombagem de algumas das principais estações elevatórias em conformidade com a evolução
previsível do pedido de água, tendo-se instalado na primeira fase, habitualmente cerca de 50 a 60%
da capacidade nominal da estação. Tal estratégia vem tendo ainda a mais-valia acrescida de aquando
desta intervenção, se poder proceder a eventuais alterações e melhorias pontuais face à realidade
constatada “in situ” e se atuar noutros domínios da instalação - até pelo facto de, perante os valores
elevados e pouco habituais de caudal e elevação destes grupos, não se estar perante equipamentos
standard.
Este faseamento possibilitou uma economia sensível, não só nos encargos iniciais de investimento,
mas também nos encargos permanentes de exploração e de manutenção.
Por outro lado, esta estratégia vem permitindo também utilizar a informação privilegiada, obtida
diretamente dos dados da exploração, para otimizar os trabalhos de conclusão da instalação da
capacidade nominal destas estações elevatórias e dos equipamentos complementares associados. De
facto, vêm -se aferindo dotações e pedidos de água e sua distribuição sazonal, com os dados da
exploração e tem-se constatado a necessidade de uma maior iteração nalguns equipamentos e
soluções como, designadamente, os de filtragem e de ventilação-num caso paradigmático da maisvalia do conhecimento enriquecido pela experiência particular de cada situação concreta.
Nesta linha, aliás, vem sendo explicitada nos últimos anos a bondade do recurso à produção de energia
fotovoltaica no que concerne à sustentabilidade ambiental mas também económica, tendo a EDIA
desenvolvido e aprofundado importantes estudos nesta matéria que pode ter no EFMA uma
substantiva e claramente maioritária componente de autoconsumo - sendo que estes projetos de
completagem do equipamento de algumas das estações elevatórias terão também mais este
argumento de modernidade e de eficiência energética associado, com evidentes vantagens técnicoambientais e económicas. De facto, em todas as estações elevatórias a ser objeto de intervenção neste
âmbito de reforço da sua potência, se prevê infraestruturação de produção de energia fotovoltaica,
essencialmente sobre o plano de água adjacente- havendo já alguns casos piloto em exploração no
EFMA e com grande sucesso.
Estes trabalhos de segunda fase de conclusão da instalação do equipamento das estações elevatórias,
após terem sido autorizados superiormente, têm procedimentos administrativos prévios de
preparação, licitação e seleção em concurso público e prazos de fornecimento, instalação e ensaios
de receção significativos que nos transportam para períodos globais não inferiores a 3 a 5 anos.
Neste contexto e em linha com o compromisso de salvaguarda do futuro, foi já necessário instalar
todos os grupos nas estações de S. Pedro e de Loureiro- Alvito e está em conclusão a instalação dos
terceiro e quarto grupos da estação dos Álamos e também a instalação dos restantes grupos da
estação elevatória de Pedrogão.
Do mesmo modo, é premente a necessidade de completagem urgente do equipamento do restante
conjunto de grandes estações elevatórias do EFMA objeto de faseamento, sob a pena de a
curto/médio prazo não se poder satisfazer os pedidos de água dos beneficiários e se perder a grande
valência da agricultura de regadio de Alqueva que é precisamente a da garantia de água.
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O conjunto de estações elevatórias (EE) do EFMA a ser objeto de intervenção para conclusão da
instalação do seu equipamento nominal e das áreas equipadas e servidas a jusante é a seguinte:

Tabela 4-4 - Estações elevatórias a ser objeto de intervenção para instalação do equipamento correspondente
à sua potência nominal

REGADIO 2030

Pág. 160

Figura 4-12 - EFMA- estações elevatórias a ser objeto de intervenção para conclusão da instalação do seu
equipamento nominal e áreas equipadas e servidas a jusante

No subsistema de Alqueva, há a necessidade de instalação do 5º e 6º grupo na EE dos Álamos que
completa a potencia nominal numa estação que entrou em serviço há já cerca de15 anos. De facto,
esta estação tem a jusante para além dos pedidos de águas públicas e industriais de que os mais
relevantes dizem respeito a Évora e ao Polo industrial de Sines, os cerca de 65.000 ha equipados deste
subsistema e com uma adesão já superior a 90% e o reforço dos perímetros confinantes do Roxo, de
Odivelas, do Alto e do Baixo Sado e da Vigia - a que haverá ainda que acrescentar- e já a partir do
próximo ano- mais cerca de 10.000 ha das áreas da 2ª fase do EFMA, correspondentes aos Projetos
de Cuba-Odivelas, Évora, Viana e Ermidas.
A instalação destes dois últimos grupos na EE dos Álamos significa uma importante mais valia no que
concerne à garantia do serviço, pois os grupos iniciais que entraram em serviço em 2006, num período,
à época, de pouco pedido por se estar ainda na fase inicial de infraestruturação do EFMA, já
ultrapassaram há muito o período inicial da sua vida útil que implica uma revisão substantiva e têm
tido um histórico de avarias relativamente preocupante. Acresce que, com a capacidade de elevação
do caudal nominal desta estação desta estação-que é de 42m3/s se disporá de condições para uma
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maior eficiência hídrica e energética, utilizando sobretudo as horas mais económicas do tarifário
energético.
Há também a necessidade de instalar os restantes grupos da EE do Penedrão, da rede secundária do
EFMA que está em serviço desde 2013, mas que está a montante de uma área que vem tendo uma
adesão significativa, não tendo infraestruturas de regularização a jusante e com um dos patamares de
bombagem direta para a rede - estando sujeita a situações mais frequentes de trabalho fora do seu
intervalo ótimo, face à variabilidade do pedido de rega.
Na EE de Rio de Moinhos que entrou em serviço em 2016 e tem já mais de 70 % de adesão, também
se instalou parte da sua capacidade mas, pelo facto de esta estação ser peça fundamental do novo
circuito de ligação à albufeira de Monte da Rocha que permitirá ligar Alqueva a esta importante
albufeira, o seu faseamento irá permitir que a potência final subirá um pouco, em paralelo com o seu
papel decisivo na infraestruturação necessária para a concretização deste novo circuito hidráulico e
do respetivo bloco de rega.
Este Projeto de ligação à albufeira de Monte da Rocha que foi, entretanto, desenvolvido e concluído
pela EDIA, está atualmente em fase de AIA, permitirá uma bem melhor resposta desta albufeira que
vem tendo problemas recorrentes de escassez e que tendencialmente se agravarão em contexto de
alterações climáticas, assumindo um papel incontornável enquanto reforço estruturante desta
importante origem de água para o regadio do Perímetro do Alto Sado e para o abastecimento público.
No subsistema de Pedrógão, temos a EE do Estácio da rede secundária que entrou em serviço em
2015, cujos blocos servidos tiveram uma adesão muito rápida e intensa com grande dinâmica desde
a primeira hora e áreas significativas de precários associadas e que levam a que a área inscrita
ultrapasse já largamente a área equipada e as EE de Pedrogão 1 e 3, também da rede secundária que
entraram em serviço em 2013 e que a curto prazo se prevê estarem perto da sua capacidade máxima.
No subsistema do Ardila, tem particular relevância a necessidade de completagem do equipamento
na EE Pedrogão ME, em serviço desde 2010 - e cujo subsistema que beneficia cerca de 30.000ha tem
uma adesão já superior a 80%.Por outro lado, a EE da Amoreira que entrou em serviço em 2016,
interessando cerca de 15.000 ha e tem já uma adesão superior a 90%, numa região de grande dinâmica
e tradição agrícola, também carece de conclusão da instalação do seu equipamento de elevação e
ações complementares associadas.
A EE da Laje da rede secundária e que entrou em serviço em 2010 e bomba diretamente para rede,
tem grupos de caudais e alturas nominais elevados, mas com pedidos muito variáveis e que tiveram
alguns problemas, em parte já atendidos. É uma das estações a ser objeto de intervenção para a dotar
da sua capacidade nominal, tendo já uma adesão de 100%.
A estimativa global para a execução deste conjunto de intervenções - que correspondem
estritamente à completagem da infraestruturação do EFMA necessária para os cumprimentos dos
objetivos deste grande aproveitamento de fins múltiplos - é da ordem de 35 M€.
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4.6.2 Outros casos de reforço de bombagem no regadio nacional
Em boa parte do regadio nacional a realidade relativa a estações de bombagem é substancialmente
diferente da do EFMA e tem um histórico associado aos próprios Aproveitamentos que tem já perto
de 50 anos ou mais.
Efetivamente, nas redes de adução e distribuição de água para o regadio dos perímetros mais antigos,
o escoamento era- e ainda é em parte deles - gravítico, a partir de um armazenamento criado na linha
de água que disponibilizava os recursos hídricos para o efeito e permitia criar a necessária
regularização das afluências carga piezométrica- desenvolvendo-se o perímetro de irrigação a jusante
no vale dessa mesma linha de água -fazendo-se, frequentemente, a entrega de água nos prédios a
beneficiar através de adufas manuais. Este cenário-tipo que, a por vezes se associava uma elevação
“à cabeça “para resolver dificuldades da morfologia do território, vem tendo a incontornável evolução
associada às exigências de modernidade, competitividade e sustentabilidade. De facto, estes
processos e os procedimentos associados, menos ou mais regrados, induzem perdas elevadas,
dificultam a modelação de caudais e impedem a beneficiação de áreas a cotas mais altas.
Aqui ao lado, na vizinha Espanha, após a implementação de um grande plano de regadio no “pósguerra” (essencialmente anos 50-60 do século passado) que seguia no essencial a lógica supracitada,
viveu-se um período que entrou ainda neste século, de grande transformação com intervenções de
reabilitação mas sobretudo de modernização dos circuitos hidráulicos, visando dotá-los da
imprescindível eficiência hídrica o que em grande parte dos casos levou à pressurização das redes e à
instalação de estações elevatórias complementares. Em Portugal, todo este processo histórico
começou mais tarde, já nas décadas de 60-70 e 80, estando-se atualmente ainda numa fase decisiva
de viragem, inerente á necessidade de intervenção nas redes de perímetros, muitos deles com mais
de meio século-sendo de elementar justiça sinalizar o grande aumento de eficiência que se vem
conseguindo, bem evidenciada na redução substantiva das perdas.
Ora, estas intervenções, não obstante terem uma componente de reabilitação importante, e dir-se-ia
mesmo imprescindível, dado que as infraestruturas em boa parte já passaram o seu horizonte de
projeto, aportam em paralelo o desafio do compromisso da eficiência hídrica-havendo que ir ao
encontro da meta de redução drástica de perdas e ineficiências nos perímetros mais antigos-bem
evidenciada pelas necessidades de água a jusante da origem para a mesma cultura e com condições
edafoclimáticas análogas quando se faz análise comparada com redes mais recentes. Este desafio vem
sendo assumido já em vários casos com grande sucesso- sendo de elementar justiça sinalizar o
importante aumento de eficiência que se vem conseguindo, bem evidenciada na redução substantiva
das perdas -mas há um caminho longo a percorrer e que passará frequentemente pela pressurização
de redes e recorrendo a equipamentos de grande eficiência energética.
Nesta problemática, o regadio em Alqueva que é muito recente e corresponde a uma parte
significativa do regadio público, constitui uma exceção no País face á sua escala e modernidade estando o Aproveitamento numa fase ainda relativamente jovem do seu horizonte de Projeto, como
foi sinalizado/ diferenciado no item anterior e tendo elevados índices de adesão e de eficiência hídrica.
Por outro lado, em alguns perímetros prevê-se beneficiar novas áreas, implicando a necessidade de
reforço da capacidade de elevação da situação de referência, seja do seu caudal, seja da sua altura de
elevação nominal.
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De norte a sul do País, há um conjunto de projetos que têm ou podem ter esta lógica, seja para
aumento da capacidade de resposta dos circuitos hidráulicos respetivos, até por razões de maior
garantia de água em contexto de alterações climáticas, seja para responder às expectativas para
beneficio de novas áreas e de aumento de escala, tornando a atividade de regadio mais competitiva
e sustentável, dado que não se terão afetações e encargos significativos de infraestruturação- que se
confinarão ao aumento da capacidade de bombagem e à extensão da rede para as novas áreas a
beneficiar-muitas vezes já fazendo algum regadio precário. Haverá, não obstante que, em qualquer
dos casos, aferir a utilização de recursos hídricos e a sua desejável compatibilização com outros novos
usos e compromissos, designadamente, ambientais.
Uma nota é ainda merecida para o facto de que, em todos estes diversos casos, pode assumir um
papel decisivo o recurso à instalação de centrais fotovoltaicas em regime essencialmente de
autoconsumo que podem dar um contributo decisivo para a sustentabilidade ambiental e económica
destes projetos de reforço da capacidade de bombagem - que implicam frequentemente maior
potência instalada e consumo energético.
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5.

CARACTERIZAÇÃO DAS REGIÕES

5.1. Região Norte

Figura 5-1 - Mapa da região Norte (DRAPN)

5.1.1 Aspetos geográficos distintivos
A região da responsabilidade da DRAP Norte (fig.5-1 ) interessa uma área junto à costa atlântica, de
cotas mais baixas(não ultrapassando os 200 m) na qual se fazem sentir os efeitos moderadores da
proximidade do litoral e onde desaguam os rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro e uma zona mais
interior e junto à fronteira, mais serrana e com sistemas montanhosos a cotas frequentemente acima
da 1400, constituindo-se como áreas localizadas de elevada pluviosidade mas de morfologia marcada
e difícil, integrando não só as serras da Peneda, do Larouco e do Gerês, mas também do Marão, do
Alvão e do Montesinho sendo que estas últimas são atravessadas na região transmontana por diversos
afluentes da margem direita do Douro, entre os quais o Tâmega, o Corgo, o Pinhão, o Tua e o Sabor.
Esta região interessa ainda a margem esquerda do Douro e, designadamente, os seus afluentes, Paiva,
Varosa, Távora, alguns destes atravessando a serra de Montemuro e ainda o trecho terminal do rio
Coa.
O Norte é a região, continental com mais áreas protegidas, e a única inserida na região biogeográfica
atlântica. Dentro da Rede Nacional de Áreas Protegidas, existem um total de 13 superfícies com algum
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estatuto legal de conservação, entre as quais se encontram, o único Parque Nacional Peneda-Gerês e
a única área de carácter privado, do país. Os parques naturais (P.N.) localizam-se tanto no litoral (P.N.
Litoral Norte), como no interior (P.N. Alvão, P.N. Douro Internacional e P.N. Montesinho).
Na zona litoral, a região sofre a influência dos ventos frescos e húmidos do Atlântico, sendo mais
pluviosa e moderada-influência que se desvanece nas zonas interiores transmontanas, com clima mais
extremado.
Os recursos hídricos significativos e a orografia vigorosa, bem expressa pelos vales encaixados e as
pendentes elevadas das linhas de água, tornaram esta região particularmente vocacionada para a
implementação de grandes barragens com fins hidroelétricos, como se pode constatar pelo numeroso
parque de barragens aqui existente nesta lógica: são os casos, designadamente, das barragens mais a
noroeste de Touvedo, Alto Lindoso, Caniçada, Vilarinho das Furnas, Paradela, Alto Rabagão e Venda
Nova, mas também, na cascata do Douro e algumas destas em plena área do Douro Vinhateiro, da
Valeira, Foz Tua, Baixo Sabor, Régua, Carrapatelo, Torrão e Crestuma- Lever, das barragens de FozTua e Baixo Sabor e ainda Picote, Bemposta e Miranda no Douro Internacional, entre outras-sendo
que alguns destes planos de água podem eventualmente constituir-se- e designadamente, através de
captações expeditas em jangada- como origens de água de reforço à agricultura de regadio, sobretudo
se tivermos em conta o contexto de alterações climáticas.
Há ainda que sinalizar a barragem do Azibo, perto de Macedo de Cavaleiros, cuja albufeira, destinada
inicialmente a fins essencialmente hidroagrícolas e de abastecimento público, é atualmente um
parque de natureza o que cria algumas condicionantes de exploração plena, inerentes às limitações
de variação do plano de água- havendo ainda um conjunto de barragens de menor dimensão para fins
hidroagrícolas de que são exemplo a Burga e o Salgueiro, no Vale da Vilariça.
Por outro lado, há que enfatizar que a região apresenta uma apreciável dinâmica associada à
agricultura de regadio-posicionamento que é aliás totalmente apoiado e partilhado pelo poder local,
sendo bem evidente o papel catalisador e decisivo que poderá ter a disponibilização de novos recursos
hídricos de superfície para esta finalidade - sendo que algumas das linhas de água afluentes dos rios
principais e que correm em vales encaixadas e declivosos, com leitos maiores de inundação
relativamente pouco expressivos, suavizam-se e abrem-se por vezes de forma contrastante a jusante,
criando algumas zonas de várzea e de planura, a cotas mais baixas e relativamente abrigadas e com
vocação agrícola.
Ora, nalguns destes locais pode fazer todo o sentido a implementação de barragens de capacidade de
armazenamento necessariamente moderada, face à morfologia da zona, mas que será em parte
compensada pelas satisfatórias disponibilidades hídricas locais. Aliás, nalguns casos, já se faz
agricultura de regadio precária, através de furos e de charcas de regularização que seria de todo o
interesse ambiental substituir ou complementar em boa parte e na medida do possível pela utilização
de recursos superficiais, preservando os aquíferos locais. Acresce que estes novos armazenamentos
permitiriam constituir-se como aproveitamentos de fins múltiplos, uma mais valia que pode ser
decisiva para se dispor dos necessários planos de água na frente de combate a fogos rurais,
preservando a floresta e também importante e estruturante na garantia de água para outos usos,
designadamente abastecimento público e hidroelétrico e de correção torrencial, em contexto de
alterações climáticas-sendo que face aos declives importantes destas linhas de água, as necessidades
energéticas do regado nas áreas a jusante, a cotas bem mais baixas, seriam minimizadas ou mesmo
anuladas.
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Decorrente do grande consenso e proximidade autárquica relativamente à importância do regadio
nesta região, verifica-se a necessidade de se reforçar as áreas existentes e beneficiar novas áreas
através do incremento sustentável desta atividade, disponibilizando mais recursos hídricos para o
efeito. De facto, estamos numa economia regional particularmente florescente nesta matéria e já
preparada na cadeia económica a jusante para o efeito, designadamente, seja ao nível das
agroindústrias, seja ao nível dos circuitos de distribuição-incluindo já uma forte componente de
exportação.
Neste quadro é com naturalidade que efetivamente se constata o surgimento nesta região de uma
plêiade de projetos de novos regadios, implicando novas origens de água através da construção de
barragens, estando as câmaras diretamente envolvidas nestes processos ou mesmo sendo os seus
promotores. Nestes projetos a infraestruturação em equação é vista frequentemente ao nível
exclusivo da delimitação territorial da autarquia respetiva. Haverá neste âmbito que fazer uma
ponderação macro destes projetos que, extravasando a delimitação autárquica, se podem tornar
nalguns casos bem mais viáveis e sustentáveis, com a mesma origem de água a responder ao pedido
do benefício de uma área maior e interessando a respetiva albufeira e as áreas beneficiadas um
conjunto alargado de autarquias. Estudos ao nível das CIM-Comunidades Intermunicipais poderiam
ser uma mais valia substantiva neste contexto.
Do mesmo modo, em alguns aproveitamentos hidroagrícolas já em exploração há largas décadas e
com expressão estruturante na socio economia local, há a necessidade de reforço de disponibilidades
para regadio, como são o caso do Vale da Vilariça e de Alfandega da Fé, o que pode ser conseguido
através da criação de novas albufeiras e do alteamento do plano de água das albufeiras atuais,
permitindo aumentar a sua capacidade de armazenamento e regularização perante o contexto de
alterações climáticas.
Esta região, pela sua orografia mais vigorosa e pelo habitualmente maior declive das linhas de água,
está vocacionada para circuitos hidráulicos essencialmente em conduta, mais habilitados a vencer as
dificuldades topográficas locais. Por outro lado, as várzeas a beneficiar a jusante das origens de água,
estão frequentemente a cotas relativamente mais baixas o que pode permitir minimizar encargos
energéticos de elevação para garantir a pressão mínima nos hidrantes.
Nos perímetros existentes e face à já sua elevada idade, como são os casos da Veiga de Chaves, do
Azibo e do Vale da Vilariça, haverá sobretudo nestes circuitos hidráulicos que fazer uma intervenção
de reabilitação, mas muito na lógica da modernização, adequando estes circuitos hidráulicos às novas
exigências de eficiência hídrica e energética-intervenção que face às novas soluções, mais eficientes e
habitualmente pressurizadas, podem levar a obras de dimensão significativa
Nesta região, existe em muitos casos, seja de perímetros antigos, seja de potenciais áreas de regadio
associadas a novos Projetos, uma proximidade grande das populações com a atividade agrícola
regadio, verificando-se uma interação muito estreita das áreas diretamente interessadas pela
atividade agrícola com as zonas urbanas -sendo até que, nalguns casos, algumas áreas das culturas
estão “paredes meias” com as casas de habitação.
Neste contexto muito especial, assume particular relevância a mais valia inerente à ponderação dos
circuitos hidráulicos destes perímetros, sejam eles de áreas consolidadas ao longo já de muitas
décadas sejam de novas áreas potenciais, numa lógica de “co - habitação social”, podendo,
designadamente, a necessária infraestruturação da rede primária servir fins múltiplos- como se
sinalizou anteriormente e em linha com os valores do ambiente e da qualidade de vida -podendo,
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designadamente, nalguns casos induzir/facilitar a criação em paralelo de percursos de natureza,
ecopistas, ciclovias e circuitos treino.

5.1.2 Caracterização Agrícola

Figura 5-2 - Carta de Ocupação do Solo - Região Norte

A região norte é definida em relação à área de influência da Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte (DRAPN), composta pelos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e
ainda alguns concelhos a sul do Douro, pertencentes aos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, como se
pode ver na figura seguinte.
A DRAPN é resultante da fusão entre as extintas Direções Regionais de Agricultura de Entre Douro e
Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro e tem a sua sede em Mirandela.
A região em causa tem cerca de 21.286 km2 e, como vimos anteriormente, apresenta uma grande
variabilidade, desde os valores da precipitação até às características da atividade agrícola.
Com efeito, o Entre Douro e Minho apresenta valores de precipitação que variam entre os 1.600 e os
2.400 mm, uma maior intensificação cultural, maior peso da área regada na sua Superfície Agrícola
Útil.
Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região Norte, por número de explorações
agrícolas, bem como a sua comparação com o Continente.
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(%)
Continente
Norte

Coletivo estatal
7.66
2.48

Coletivo privado
22.22
39.82

Privado
78.78
70.36

Tabela 5-1 - Tipo de regadio da região Norte (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que, para o Norte, o menor peso do regadio coletivo estatal e o
grande peso do coletivo privado, vulgarmente conhecidos como regadios tradicionais.
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro pode ser dividida, do ponto de vista agrícola, em 3 regiões
(Terra Quente, Terra Fria e Alto Douro) as quais apresentam características diferenciadas.
Na região Norte, os regadios coletivos tradicionais e os regadios privados apresentam um peso
significativo, em número e área. Na região de Entre Douro e Minho, que tem maior abundância de
recursos hídricos disponíveis para rega, existe menos necessidade de desenvolver e implementar
aproveitamentos hidroagrícolas coletivos. Assim, atualmente, referenciam-se apenas, nesta região, os
seguintes AH coletivos, Sabariz-Cabanelas e Burgães.
Nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, existem igualmente áreas expressivas de regadios
privados e tradicionais. Nesta região, a menor abundância de recursos hídricos, face às regiões do
litoral, bem como a variação da precipitação ao longo do ano, justificam a implementação de origens
de água, como sejam as albufeiras, que tenham capacidade de regularização de recursos hídricos.
Acresce que as albufeiras têm outras finalidades, como seja o abastecimento público e o fomento de
atividades turísticas.
A necessidade de implementar albufeiras, a partir das quais se desenvolvem as redes de rega, tornouse mais premente devido ao impacte das alterações climáticas. Por outro lado, a garantia de água é
essencial para o desenvolvimento de novos projetos agrícolas.
As entidades gestoras dos AH da Região Norte encontram-se enquadradas na “Federação dos
Regadios Públicos da Região Norte”, a qual, de acordo com os seus estatutos pretende “contribuir
para a discussão das ideias, propostas e projetos de desenvolvimento inovadores de atividades e
ações, que permitam não só a defesa e desenvolvimento do regadio, a estrutura produtiva associada,
formação profissional aos associados e prestação de serviços”.
Os aproveitamentos hidroagrícolas existentes, refletindo a especificidade da região, são de dimensões
mais reduzidas face aos aproveitamentos existentes nas outras regiões.
Aproveitamento
Alfândega da Fé
Burgães
Camba
Crasto
Curalha
Gostei
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270
106
320
110
120
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Macedo de Cavaleiros
Mairos
Prada
Rego do Milho
Sabariz-Cabanelas
Temilobos (Armamar)
Vale da Vilariça
Vale Madeiro
Veiga de Chaves
Total

2.928
125
100
500
381
475
2.365
300
1.880
10.260

Tabela 5-2 - Regadios existentes na região Norte

Figura 5-3 - Mapa dos AH existentes Norte

Estes perímetros, com exceção do Sabariz-Cabanelas, têm como origem de água albufeiras criadas
para o efeito, as quais além da rega têm outras finalidades, salientando-se o abastecimento público,
a defesa contra os incêndios, o combate às alterações climáticas e a regularização de caudais de cheia.
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Há que referenciar ainda, os AH que se encontram em fase de implementação, enquadrados no
Programa Nacional de Regadio:

Freixiel
Pereiro – Alargamento Vale
Madeiro
Vilar Chão Parada

Concelho
Vila Flor
Mirandela

Área - ha
580
300

Investimento – M €
9,80
0,55

Alfândega da Fé

480

10,39

Tabela 5-3 - Regadios em fase de implementação na região Norte

A agricultura de regadio no Norte assenta na seguinte ocupação cultural:

Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
38.166
56.445
25.565
120.176

%
31.76
46.97
21.27
100

Tabela 5-4 - Agricultura de regadio da região Norte

•

Culturas Permanentes

Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
Frutos subtropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Total

Área - ha
9.739
688
2.546
4.361
5.633
15.016
38.166

%
25.52
1.80
6.67
11.43
14.76
39.34
100

Tabela 5-5 - Culturas permanentes na região Norte

•

Culturas Temporárias

Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
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17.071
528
2.805

%
30.24
0.94
4.97
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Culturas forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

29.803
2.634
150
3.032
341
81
56.445

52.80
4.67
0.27
5.37
0.60
0.14
100

Tabela 5-6 - Culturas temporárias da região Norte

Sistemas de rega
Total

Gravidade

Sob-Pressão

Aspersão

Localizada

101.356

62.669

40.835

10.076

31.778

100

61

40

10

31

Área
(ha)
%

Tabela 5-7 - Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Norte

Pela análise do quadro anterior, constata-se que cerca de 60 % da área regada atual utiliza o sistema
de gravidade, confirmando o peso de regadios e de sistemas agrícolas tradicionais associados à
pecuária extensiva, assente sobretudo em raças autóctones, e exercida por explorações
marcadamente de agricultura familiar.
Este facto, aliado ao elevado peso das culturas temporárias (assentes em forragens e cereais, em larga
medida) leva-nos a constatar que o efeito substituição do regadio tradicional por um regadio mais
moderno não se fez sentir com o mesmo ritmo que nas restantes regiões.
Região Entre Douro e Minho
A região Entre Douro e Minho, no que ao regadio diz respeito apresenta especificidades, quando
comparada com outras regiões.
Assim, no que diz respeito ao Tipo de Sistema de Rega, apresentam-se os valores para as subzonas
que compõem esta região, comparando-as com a Região Norte, globalmente, e o Continente:
(%)
Continente
Norte
Alto Minho
Cávado
Ave
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Total
100
100
100
100
100

Coletivo estatal
7.66
2.48
0
0.1
0.05

Coletivo privado
22.22
39.82
73.37
38.11
43.82

Privado
78.78
70.36
44.04
74.32
70.38
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AM Porto
Tâmega e Alto Sousa

100
100

0.31
0.01

30.72
39.48

81.86
76.82

Tabela 5-8 - Tipo de sistema de rega da região Entre Douro e Minho, comparada com a região Norte e o
Continente (fonte: RGA 2019)

No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:
(%)
Continente
Norte
Alto Minho
Cávado
Ave
AM Porto

Total
16.33
20.19
21.01
59.88
42.41
71.29

Tabela 5-9 - Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

Constata-se o peso elevado do regadio nas sub-regiões que compõem o Entre Douro e Minho, assente
em regadios privados e coletivos privados.

Região Trás-os-Montes e Alto Douro
- Região em forte regressão demográfica – diminuição da população, aumento da população mais
envelhecida;
- Elevado peso do setor agrícola e agroindustrial na economia local;
- Existência de novo projetos no setor agrícola associados a culturas permanentes, que no caso de
zonas mais frias “Terra Fria transmontana” e margem esquerda do Douro, assentam em
castanheiros, cerejeiras e macieiras, e em zonas mais quentes “Terra Quente” (Vale da Vilariça)
em amendoeiras, oliveiras, vinha e prunóideas;
- A maior parte das culturas referidas são autóctones que se encontram muito bem-adaptadas às
condições edafoclimáticas existentes e as torna mais resilientes às alterações climáticas. A
tipicidade e elevada qualidade dos produtos regionais, deve-se também, em larga medida, à
sua especificidade de autóctones;
- Devido à evolução das condições agrícolas e de mercado, existe uma maior tendência para a
intensificação cultural, com a realização de investimentos mais vultuosos associados a novos
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projetos agrícolas em culturas permanentes, sendo uma agricultura empresarial virada para o
mercado;
- A implementação destes projetos traduz-se por um aumento de postos de trabalho diretos e
indiretos e pela criação e dinamização das empresas situadas a montante e a jusante do setor;
- O fator decisivo para assegurar a rentabilidade dos investimentos realizados e para promover o
alargamento de área de agricultura empresarial e a disponibilidade de água. Com efeito, a maior
produtividade implica a maior incorporação de fatores de produção, sendo a água
determinante. Tendo em conta a tendência crescente para a existência de períodos alargados
de seca, esta questão coloca-se com maior pertinência;
- A inexistência de disponibilidade de recursos hídricos conduz à insustentabilidade dos sistemas
agrícolas intensivos instalados e à maior extensificação dos outros sistemas existentes, o que,
conjugadamente, leva à desarticulação da economia local, agravando os fenómenos de pobreza
e despovoamento;
- O regadio além de ser fator de coesão regional, acrescenta outro conjunto de valências que se
prendem com a criação de condições para o abastecimento público, o desenvolvimento do
turismo e o combate aos incêndios;
- Assim, a promoção do regadio deverá ser sempre considerada pelo decisor político como uma
das políticas públicas que mais contribuem para o desenvolvimento do interior do País;
- O regadio da região assenta em fontes próprias privadas, principalmente recursos subterrâneos
(furos, poços), regadios tradicionais e perímetros de rega públicos;
- Os regadios privados pelas razões apontadas verão, na maior parte das situações, a sua
sustentabilidade comprometida no futuro;
- Os aproveitamentos coletivos existentes, bem como as suas especificidades apresentam-se no
anexo 1;
- Neste momento, os promotores da criação de condições de desenvolvimento do setor agrícola
são os municípios, conforme se constata, que no 2º anúncio do desenvolvimento do Programa
Nacional de Regadios serem os únicos promotores das candidaturas de desenvolvimento do
regadio;
- Este facto é positivo, pelo consenso na perceção que o desenvolvimento do setor agrícola não se
esgota no setor e conduz ao desenvolvimento de todas as valências do concelho, pelo que tem
de ser impulsionado pelos agentes promotores do desenvolvimento;
- A desvantagem é o facto de, nalgumas situações, existir uma abordagem das questões do
aproveitamento de recursos hídricos e de desenvolvimento local a nível municipal, quando o
mais racional será promover esta dinâmica a nível supramunicipal, tendo em conta o ponto de
situação das diferentes bacias hidrográficas;
- No âmbito do concurso realizado no âmbito do PNR já referido apresentaram-se 13 candidaturas
para o desenvolvimento de novos regadios, os quais tiveram resultados diferenciados;
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- O facto de quer no PDR, quer no PNR, os concursos serem abertos, por meio de avisos, num
intervalo de tempo curto, em vez de uma abertura contínua para a apresentação de
candidaturas, bem como a incerteza existente sobre novos anúncios, leva a que sejam
apresentadas ações com diferentes estados de maturidade;
- Este facto leva a que os montantes elegíveis aprovados, no caso de ações com maturidade mais
incipiente, sejam muito diferentes dos montantes reais, com as consequências decorrentes;
- Por outro lado, constata-se que existe um desfasamento entre as obrigações burocráticas das
candidaturas e o desenvolvimento dos trâmites ambientais, como se pode constatar pelo facto
do EIA ter de ser realizado a nível de projeto de execução e existirem ações aprovadas a nível
de estudo prévio, ou numa fase mais precoce;
- Aliás, há que referir e sublinhar que os trâmites ambientais necessários para implementar um
projeto de regadio são de tal forma complexos, existindo situações em que os timings são muito
longos, para a atividade das entidades públicas em causa, que além de atrasarem o
desenvolvimento de ações urgentes, podem comprometer as verbas consideradas elegíveis no
âmbito das candidaturas apresentadas;
- Nos novos projetos, as conceções utilizadas têm em conta as questões energéticas, pelo que na
maior parte das situações para haver carga, as origens de água encontram-se em locais que
dominem as áreas a beneficiar, pelo que existe um crescente afastamento entre estas duas
áreas. Uma das implicações desta estratégia é a existência de troços relativamente extensos de
canais/condutas mortos.
•

Margem esquerda do Douro

Na margem esquerda do Douro, a atividade económica assenta, em larga medida, na produção de
fruta, maçãs e cerejas. A produção tem vindo a ser realizada de forma mais estruturada, concentrando
a oferta, predominando a organização produtiva em cooperativas, e privilegiando a exportação.
Além da mão de obra necessária nas explorações agrícolas, a qual, especialmente na altura da
colheita, apresenta uma grande sazonalidade, há que acrescentar a mão de obra necessária nas
centrais frutícolas, onde a fruta é encaminhada, embalada e conservada.
Com a crescente, e necessária intensificação cultural, coloca-se, cada vez mais, a questão da
disponibilidade de recursos hídricos para assegurar a rega. Com efeito, os sistemas de regadio atuais,
excetuando o AH de Armamar recorrem a águas subterrâneas, predominantemente, constatando-se
que o nível da toalha freática tem diminuído, com as consequências decorrentes.
Por outro lado, da mesma forma que no resto do País, fruto da evolução económica e social, a
agricultura assente em sistemas de sequeiro tem decaído, pelo que só o regadio pode ser uma
verdadeira alternativa.
•

Margem direita do Douro

A margem direita do Douro é uma região em que o despovoamento é crónico, e em que o tecido
económico assenta nos setores agrícola e agroalimentar.
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Atualmente, tanto na Terra Quente, como na Terra Fria, existem alternativas culturais interessantes
que levaram a um recrudescimento dos projetos agrícolas, assentes em regadio imperfeito.
Por outro lado, existe um conjunto de aldeias em que os sistemas culturais de sequeiro têm a sua
sustentabilidade comprometida, procurando os atores locais alternativas que lhes permitam manterse no território. Estas alternativas apenas têm sustentabilidade desligada das políticas de subsídios
através do regadio.

5.1.3 Enquadramento Ambiental

Figura 5-4 - Mapa de Enquadramento Ambiental - Região Norte

O Norte é a região, continental, com mais áreas protegidas e a única inserida na região biogeográfica
atlântica.
Dentro da Rede Nacional de Áreas Protegidas, existem um total de 13 superfícies com algum estatuto
legal de conservação, entre as quais se encontram, o único Parque Nacional Peneda-Gerês e a única
área de carácter privado, do país. Os parques naturais (P.N.) localizam-se tanto no litoral (P.N. Litoral
Norte), como no interior (P.N. Alvão, P.N. Douro Internacional e P.N. Montesinho). Derivados da Rede
Natura 2000, estão identificados 19 SIC e 6 ZPE. Nesta zona, de compromissos internacionais, existe
uma zona RAMSAR, 2 Reservas da Biosfera, ambas internacionais (Gerês/Xurés e Meseta Ibérica), e 2
geoparques (Arouca e Terras de Cavaleiros).
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Na sub-região atlântica, é predominante o bosque atlântico com destaque dos carvalhos (Quercus sp.)
e castinheiros (Castanea sativa) e um dos agroecossistemas, que compõem a paisagem são as vinhas,
das bacias hidrográficas do Douro e o Minho. Cabe destacar entre as espécies consolidadas só, na
parte Norte, o lobo ibérico (Canis lupus signatus).
O Gerês tem zonas onde são visíveis elementos derivados das glaciações (circos glaciares, moreias,
pequenas lagoas e vales em U). Junto com o parque natural espanhol da Baixa Limia - serra do Xurés,
formam a Reserva da Biosfera. Algumas espécies singulares do Gerês são o feto-do-botão
(Woodwardia radicans), pteridófito gigante, com origem no período Terciário, e a narceja (Gallinago
gallinago), tendo este como único local conhecido de reprodução. O corço (Capreolous capreolous),
uma das presas principais do lobo, é um cervídeo cuja distribuição está confinada a zonas
montanhosas do Norte.
O urso-pardo, neste momento, considera-se extinto em Portugal, mas é conhecida a presença de
indivíduos nos sistemas montanhosos da Galiza, além das populações consolidadas dos Picos de
Europa e Cordilheira Cantábrica (na Espanha). Em 2019, foram registadas evidências de passo dum
urso-pardo (Ursus arctos pyrenaicus) no Parque Natural de Montesinho, confirmado pela “Fundación
Oso Pardo” em Espanha.
O Parque Natural do Douro Internacional, com as suas paisagens rochosas, amostra abundância em
avifauna rupícola. Entre as espécies mais emblemáticas deste território estão: o abutre do Egito
(Neophron percnopterus), ave necrófaga presente entre março e setembro, período após o qual
emigra para a África central, o grifo (Gyps fulvus), a águia-real (Aquila chrysaetos), o bufo-real (Bubo
bubo), a águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) ou o falcão-peregrino (Falco peregrinus)
Para finalizar, Arouca GeoPark tem sido um ponto turístico muito procurado nos últimos tempos,
entre outros atrativos pelos passadiços do rio Paiva e a variedade de geossítios identificados.
Os aproveitamentos hidroagrícolas, na zona Norte do país, são os que têm maior incidência com as
áreas classificadas, em Portugal Continental. Exemplo disto é o fato de que, mais do 50% dos novos
projetos de regadio encontram-se dentro das Reservas da Biosfera, seja do Gerês seja da Meseta
Ibérica. E dos que coincidem com alguma área, mais da metade tem várias figuras de proteção, seja
ao amparo nacional ou internacional.
Relembrar que as Reservas da Biosfera procuram o desenvolvimento socioeconómico sustentável, e
a conservação da biodiversidade do território envolvido, sendo um veículo de empreendimento para
a região, é o caso da Reserva da Biosfera do Gerês/Xurés e da Meseta Ibérica, ambas de caracter
transfronteiriço, entre Espanha e Portugal.
Também se tem destacado, com anterioridade, a importância da área do Douro Internacional, espaço
natural no que se integram alguns dos novos projetos de regadio, como exemplo temos Ferrarias e de
Urros e Peredo dos Castelhanos e Maçores.
Outros exemplos de novos regadios que têm parte da sua área coincidente com o Parque Natural
Regional Vale do Tua são os AH Eixes e AH Navalho. Paisagem marcada por serras, planaltos e vales
encaixados dos rios Douro, Tua e Tinhela. Dentro da flora, destaca-se a existência do endemismo
Digitalis purpurea subsp. amandiana, exclusiva desta região, ou na fauna, entre os mamíferos, sinalar

REGADIO 2030

Pág. 177

a ocorrência de 14 espécies de quirópteros, como o criticamente em perigo (CR), morcego-deferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale).
Os Rios Sabor e Maças estão abrangidos pela Rede Natura 2000, tanto como SIC como ZPE. Estas áreas
protegidas inserem, dentro do seu território futuros aproveitamentos hidroagrícolas, como sejam o
de Santulhão e Calvelhe Serapicos e Izeda. Paisagem marcada pelos vales encaixados, favorecem a
difícil acessibilidade, favorecendo a presença do lobo-ibérico (Canis lupus). É também um dos locais
com maior diversidade de bivalves de água doce, entre as quais está o mexilhão-de-rio (Unio crassus).
O SIC Serra de Montemuro (código PTCON0025) tem na sua área de abrangência o AH Lamego.
Relevante para a herpetofauna, nomeadamente para o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a
salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitânica), ambos endemismos ibéricos. Alguns afluentes do rio
Paiva e as cabaceiras de Balsemão são importantes para a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus).
A nova área de regadio de Macedo de Cavaleiros, por exemplo, alcança o Sítio de Morais, definido
pela Rede Natura 2000 e também fica inserido no Geoparque de Terras de Cavaleiros, além de na
Reserva da Biosfera. O SIC Morais constitui uma das maiores unidades contínuas de serpentinitos em
Portugal, o que lhe confere um elevado valor geológico e botânico.
A título exemplificativo, o AH Rebordãos localiza-se dentro da Rede Natura 2000, Montesinho/
Nogueira, mas não no Parque Natural. Apresenta um bom estado de conservação dos ecossistemas e
possibilidade de manter populações de várias espécies ameaçadas, quer de flora quer de fauna, como
é o caso do lobo-ibérico.
Outro exemplo temos a coincidência do AH Vila Pouca de Aguiar com o SIC Alvão/Marão. Serras
importantes para a distribuição do lobo-ibérico, além de ser, este Sítio o último local de ocorrência
em Portugal do trevo-de-quatro-folhas (Marsilea quadrifolia) e onde se encontram várias espécies de
morcegos ameaçadas, salientando uma colónia de hibernação de morcego-rato-pequeno (Myotis
blythii) e de morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum).

REGADIO 2030

Pág. 178

5.1.4 Enquadramento Histórico-cultural

Figura 5-5 - Inventário Nacional de Sítios Arqueológicos (DGPC) - Região Norte

Quando falamos no norte de Portugal falamos nas origens do país, no Condado Portucalense e num
passado feito mito, no qual ressaltam as memórias de castelos, igrejas e batalhas.
Castelos como o de Guimarães, mas também de outros que remontam às origens da nacionalidade
como o Castelo de Pena de Aguiar (Vila Pouca de Aguiar) ou o Castelo de Faria (Barcelos).
Mas os vestígios do homem neste território remetem também para tempos mais longínquos, na préhistória antiga. Tempos onde a arte começa a despontar e se materializa em sítios como o Vale do
Côa, com centenas de rochas gravadas, algumas das quais remontam a 20.000 anos atrás.
Marcando a paisagem há mais de 5 mil anos surgem os monumentos megalíticos. Aqui podemos dar
o exemplo dos monumentos da Serra da Aboboreira, em Baião, mas também na Anta da Portelagem
e Mamoas do Rapido (Esposende), nas Antas de Vilarinho (Carrazeda de Ansiães) ou na Anta da
Barrosa (Caminha).
Do Calcolítico podemos referir o recinto monumental do Castelo Velho de Freixo de Numão. Aqui,
como em muitos sítios, as populações batizaram de “castelo” as construções antigas cuja origem se
perde na memória dos tempos.
Um dos vestígios do passado que mais caracteriza o norte de Portugal são os castros da Idade do Ferro,
dispersos pelo território. O Castro de Cidadelhe (Mesão Frio) ou as Citânias de Sanfins (Paços de
Ferreira), Briteiros (Guimarães) ou Santa Luzia (Viana do Castelo). Muitos deles guardados por
estátuas de guerreiros como o do Castro de Outeiro Lezenho (Montalegre).
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Castros estes que viriam a ser conquistados pelos romanos, que nos deixaram vestígios como as ruínas
do Alto da Fonte do Milho (Peso da Régua), a ponte romana de Chaves, a barragem romana da
Abobeleira (Chaves) ou o Santuário de Panóias (Vila Real).
Com a queda de Roma, o território viria a alterar-se e novos senhores surgiriam no território durante
a Idade Média. Uma Idade Média onde a ocupação islâmica pouco se fez sentir, mas onde ainda
persistem lendas sobre amores de princesas mouras.
Da Idade Média surgem os castelos roqueiros, igrejas e mosteiros. A forte presença do românico, a
partir do séc. XI, com construções como a Igreja de Tarouquela (Cinfães) ou a Igreja de São Gens de
Boelhe (Penafiel). Mas também na arquitetura civil, como o caso emblemático da Domus Municipalis
(Bragança), destinada a reuniões municipais.
Temos agora um território marcado pela presença de mosteiros e conventos: Mosteiro de Santa Maria
de Arouca (Arouca), Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (Tarouca), Mosteiro de São Martinho de
Tibães (Braga) e muitos outros.
Com a nacionalidade temos um novo território que se defende com fortificações e castelos. Como os
de Algoso (Vimioso), Chaves, Montalegre, Guimarães, Santa Maria da Feira e tantos outros. Temos
aqui um património muito vincado pela presença de mosteiros, igrejas e castelos e onde a noção de
origem da nação se encontra bastante vincada.
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5.2. Região Centro

Figura 5-6 - Mapa da Região Centro (DRAPC)

5.2.1 Aspetos geográficos distintivos
A região da responsabilidade da DRAP Centro (fig 5-6) interessa a zona centro do país, tendo junto à
costa atlântica uma área que não terá mais de 30km a cotas baixas (não ultrapassando os 200m) na
qual podemos encontrar os trechos inferiores e a foz dos rios Mondego e Vouga e também do rio Lis.
Para o interior a morfologia torna-se bem mais vigorosa, começando por se encontrar as serras da
Lousã e do Camarulo e mais a este, sucessivamente as serras de Alvelos e do Açor e da Gardunha e
ainda a serra da Estrela e, a norte, a serra de Montemuro, criando um contrate nítido entre a faixa
litoral baixa e aplanada onde se fazem sentir os efeitos moderadores da proximidade do litoral e o
interior, enrugado, quase sistematicamente acima da cota 500 e frequentemente mesmo acima da
1000, e integrando a área mais elevada de Portugal continental, onde nascem o rios Zêzere e e
Mondego- a serra da Estrela -e ainda a da Malcata- com zonas de elevada pluviosidade e clima mais
frio e extremado. Esta região integra alguns afluentes da margem direita do Tejo, designadamente o
trecho superior do Zêzere a montante de Castelo de Bode, o Ocreza, o Ponsul e o Erges
transfronteiriço.
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A região Centro dispõe, no seu território, de oito áreas protegidas da Rede Nacional, contando com
os Parques Naturais da Serra da Estrela e o Tejo Internacional e as Reservas Naturais da Serra Malcata,
Dunas de São Jacinto e Paul de Arzila.
Esta região integra três grandes rios nacionais cuja bacia hidrográfica está toda em Portugal. São os
casos: i) do Vouga que nasce na serra da Lapa e tem como principais afluentes o Sul, o Caima, o Antuã
e o Águeda, desaguando numa zona de grande valor ambiental e socioeconómico, a ria de Aveiro; ii)
do Mondego que nasce na serra da Estrela, este com vários afluentes importantes, como o Dão, o
Pranto, o Arunca o Ceira e o Alva, criando uma área de grande fertilidade e mais valia agrícola no seu
tramo inferior até ao seu importante estuário na Figueira da Foz; e ainda o caso do Zêzere, importante
afluente do Tejo -cujo tramo superior tem grandes albufeiras, dando-lhe particular importância e
sensibilidade no que concerne aos recursos hídricos nacionais e à sua sustentabilidade -sobretudo em
contexto de alterações climáticas. O Vouga e o Mondego, com os seus principais afluentes, criam aliás
uma problemática complexa de controlo de cheias inerente às áreas de inundação- de grande valia
agrícola e ambiental, mas particularmente suscetíveis a eventos extremos -complexidade bem
expressa nas importantes obras de proteção e correção torrencial.
Refira-se aliás que no caso da ria de Aveiro e do estuário do Mondego, a atividade agrícola de regadio
cumpre um importante papel de prevenção da subida da cunha salina e de preservação dos
ecossistemas, através designadamente da importante contribuição de água doce associada à cultura
do arroz nos campos do Mondego
A situação de referência desta região confere-lhe pois particular importância e sensibilidade no que
concerne à gestão sustentável dos seus recursos hídricos em contexto de alterações climáticas, seja
no que concerne a eventos extremos e a perda de recursos, seja relativamente à subida do nível do
mar e à intrusão salina.
A criação de alguns armazenamentos e/ou a alteração do regime de exploração de algumas grandes
albufeiras aqui existentes, que possibilitem a necessária regularização e que garanta os caudais
ecológicos inerentes à preservação dos ecossistemas, mas também previnam o avanço da cunha salina
e a redução em paralelo das extrações hidrogeológicas pode -e provavelmente deve- ser o caminho.
Por outro lado, os aproveitamentos da Cova da Beira (com o transvase Douro-Tejo), da Idanha, do
Mondego, do Baixo Vouga Lagunar e do Lis dão por si só uma ideia da importância da atividade agrícola
de regadio inerente a esta região e do seu peso histórico e na socioeconómica regional e nacional.
Em linha com a riqueza dos recursos hídricos de superfície desta região, podem encontrar-se um
número significativo de aproveitamentos hidráulicos apoiados em grandes barragens e importantes
albufeiras, como a Raiva, Fronhas e a Aguieira, no Mondego, a Bouçã e o Cabril Sta Luzia, Sta Águeda
e Pracana, no Tejo e Ribeiradio, no Vouga, mas também mais diretamente ligadas ao regadio, como a
Idanha, a Meimoa e muitas outras barragens e açudes, alguns de menor dimensão mas não menos
importantes - para além dos caso da infraestruturação hidráulica do Mondego, do Baixo Vouga
Lagunar e do Lis - este último com uma particular valia de património da engenharia hidráulica.
Alguns novos aproveitamentos com origem de água em afluentes dos grandes rios desta região
parecem ser de equacionamento viável, salvaguardando os impactes respetivos se bem que nesta
região, haverá que ter presente a necessidade de um” novo olhar” aos grandes aproveitamentos em
serviço e à infraestruturação hidráulica respetiva, como é o caso do Baixo Vouga Lagunar e do
Mondego, no sentido de, numa lógica de fins múltiplos e atento o contexto de alterações climáticas,
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ponderar algumas soluções, integrando obras de armazenamento e regularização complementares
que não só permitam a mais valia de beneficio hidroagrícola mas em paralelo e provavelmente,
sobretudo, melhorem a resposta da infraestruturação atual e a garantia de beneficio inerente,
perante os riscos-já bem presentes e evidentes mas que se agravarão no futuro-, de afetação em
situação de cheia e de intrusão salina. Do mesmo modo, tirando partido da infraestruturação do
aproveitamento da Cova da Beira, pode provavelmente ser uma valia fazer uma intervenção de
aferição à realidade atual e às expectativas existentes na sua área de influência - fazendo chegar o
recurso água a novas áreas com vocação para a agricultura de regadio.
Esta região interessa entre muitos outros, alguns grandes Projetos de hidráulica agrícola e também de
fins múltiplos, como a Cova da Beira e alguns deles com uma forte interação com estuários de grande
valor ambiental, como o caso do Vouga e do Mondego, boa parte deles a precisar já de intervenções
seja de reabilitação, seja de modernização em linha com os objetivos de eficiência hídrica, seja de
concretização de trechos ainda não implementados.
O papel da infraestruturação hidráulica assume aqui particular relevância seja pelas dificuldades da
orografia na zona mais interior, como é bem explícito na Cova da Beira, mas também nas zonas mais
próximas do litoral e dos estuários, com condições de fundação muito difícil e compromissos
associados aos valores ambientais em presença e /ou de correção torrencial que tornam as
intervenções nos circuitos hidráulicos destes Projetos processos complexos e de grande sensibilidade.
Não obstante, são válidas as considerações gerais feitas acima. O caso do Lis e da rede de
infraestruturação associada, até pelo seu valor enquanto património da engenharia hidráulica,
merece ser aqui de novo sinalizado-podendo justificar mesmo uma ação específica.
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5.2.2 Caracterização Agrícola

Figura 5-7 - Carta da Ocupação do Solo - Região Centro

A região centro é definida em função da área de influência da Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Centro (DRAPC), composta pelos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco e a maior parte dos
distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria e Santarém, como se pode ver na figura seguinte.
A DRAPC é resultante da fusão entre as extintas Direções Regionais de Agricultura da Beira Litoral e
Beira Interior e tem a sua sede em Castelo Branco.
A região em causa tem cerca de 23.666 km2, distribuindo-se desde o litoral até à fronteira com
Espanha, apresenta uma grande variabilidade, desde os valores da precipitação até às características
da atividade agrícola.
Assim, em termos genéricos, e tendo em conta a divisão das antigas DRAP, a Região Centro pode-se
dividir, do ponto de vista agrícola, na Beira Litoral e na Beira Interior.
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Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região Centro, por explorações agrícolas, bem
como a sua comparação com o Continente.

%
Continente
Centro

Total
100
100

Coletivo estatal
7.66
7.85

Coletivo privado
22.22
9.52

Privado
78.78
86.90

Tabela 5-10 - Tipo de regadio da região Centro. (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que, para o Centro, o menor peso do regadio coletivo privado, vulgo
regadios tradicionais e o maior peso dos regadios privados.
No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:
Regiões
Continente
Centro
Oeste
Aveiro
Coimbra
Leiria
Dão Lafões
Beira Baixa
Médio Tejo
Beiras Serra Estrela

% Total
16.33
21.88
28.90
56.18
52.83
21.88
37.39
13.38
16.08
14.97

Tabela 5-11 - Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

Constata-se que as regiões de Aveiro e Coimbra associadas às bacias do Vouga e do Mondego são
aquelas que apresentam maior peso da superfície irrigável na SAU.
Aproveitamentos Hidroagrícolas existentes (coletivo estatal, Grupos II e IV)
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Figura 5-8 - Mapa dos aproveitamentos existentes no Centro

Aproveitamento
Cova da Beira
Campina da Idanha-a-Nova
Baixo Mondego
Vale do Lis
Cerejo/Vila Franca das Naves
Coutada/Tamujais
Açafal
Toulica
Várzea de Calde
Vermiosa
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Grupo

Área Beneficiada – ha

II
II
II
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV

12.500
8.198
6.798
2.145
449
411
350
230
116
131

Ano
1982-2012
1950
1987
1943/57
2005
2007
2004
2000
2000
1999
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Alfaiates
Magueija
Pereiras
Ribeira do Porcão
Total

IV
IV
IV
IV
Total

104
48
43
60

1999
2005
1996
1997

31.583

Tabela 5-12 -Listas dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Centro
(*) - Não se encontram em exploração

Na região litoral, associados aos rios com maiores disponibilidades de recursos hídricos, temos de
referir os AH do Lis e do Mondego. Estes perímetros desenvolvem-se em regiões onde a agricultura
de regadio já é tradicional, recorrendo na maior parte das situações a captações diretas no rio. Estas
explorações agrícolas estavam sujeitas aos ciclos hídricos dos rios, com problemas significativos em
drenagem e enxugo.
Por outro lado, o facto de se poderem desenvolver sistemas de agrícolas mais intensivos, e
consequentemente com maior riqueza, condicionou a estrutura fundiária, existindo necessidade de
desenvolver trabalhos de emparcelamento.
Com a implementação dos AH referidos, além de regularizar, pelo menos parcialmente, os recursos
hídricos, implementaram-se sistemas de adução, bem como de enxugo e drenagem.
O Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, que se previa que beneficiasse cerca de 12.000 hectares,
tem de ser referenciado como um projeto importante do ponto de vista hidroagrícola. Em relação ao
desenvolvimento previsto inicialmente que incluíam infraestruturas de captação de água, e
implementação de blocos de regadio, apenas foram desenvolvidos projetos de defesa contra cheias,
drenagem e rede viária.
Nos anos 90 foram iniciados alguns projetos de emparcelamento na zona em questão, que acabaram
por não ter continuidade.
Neste momento está sinalizada a realização de investimentos no Bloco Baixo Vouga Lagunar, que
abrange uma área significativa, cerca de 3.000 hectares, onde é praticada agricultura de regadio, e
tendo igualmente áreas de sensibilidade ambiental.
Esta é uma área com grandes especificidades e desafios, como sejam a estrutura fundiária (3.800
proprietários e 9.300 prédios rústicos) e o impacto das cheias e marés na salinização dos terrenos na
produção agrícola e biodiversidade.
Atualmente está prevista a realização de investimentos vultuosos (14.6 milhões de euros) no sentido
de implementar diques e estruturas de drenagem com o objetivo de implementação de um sistema
de proteção da agricultura e biodiversidade contra os efeitos das cheias e marés da Ria de Aveiro na
salinização da área.
Este projeto vai ser financiado ainda durante o atual PDR, na Medida 3.4.3., pelo que não vai ser
considerado na presente análise.
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Além deste projeto, estão identificadas necessidades de intervenção a nível de drenagem, cadastro e
rede viária em várias áreas do vale do Vouga, embora não tenham vindo a ser candidatadas para
financiamento no âmbito do PDR2020.
Tal como se passa na região Norte, no interior Centro, a menor abundância de recursos hídricos, face
às regiões do litoral, bem como a variação da precipitação ao longo do ano, justificam a
implementação de origens de água, como sejam as albufeiras, que tenham capacidade de
regularização de recursos hídricos.
A necessidade de implementar albufeiras, a partir das quais se desenvolvem as redes de rega, tornouse mais premente devido ao impacte das alterações climáticas. Por outro lado, a garantia de água é
essencial para o desenvolvimento de novos projetos agrícolas.
Na região interior, pelas suas dimensões e impacte que referir os AH de Idanha e Cova da Beira, os
quais constituem polos de desenvolvimento nas regiões onde estão inseridos.
À imagem do que tem acontecido no resto do País, a partir de 1990, alavancados nos financiamentos
comunitários foram implementados uma série de AH de dimensões mais reduzidas, quando
comparados com os outros AH já mencionados, mas com grande peso económico-social nas regiões
onde estão inseridos.
Estes perímetros têm como origem de água albufeiras criadas para o efeito, as quais além da rega têm
outras finalidades, salientando-se o abastecimento público, a defesa contraincêndio, o combate às
alterações climáticas e a regularização de caudais de cheia.
Os valores do peso do tipo de regadio por explorações agrícolas para as duas regiões que compõem o
Centro são apresentados na próxima tabela. %
%
Centro
Beira Litoral
Beira Interior

Total
100
100
100

Coletivo estatal
7.85
6.08
13.11

Coletivo privado
9.52
12.18
6.74

Privado
86.90
89.30
85.63

Tabela 5-13 - Tipo de regadio por explorações agrícolas na região Centro. (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, verifica-se que na região litoral, havendo mais abundância de recursos hídricos,
criam-se condições para a existência de regadios privados, enquanto, na região interior, verifica-se a
necessidade de desenvolver perímetros coletivos estatais assentes na criação de reservatórios e da
implementação de infraestruturas de adução de água até às explorações agrícolas.
A agricultura de regadio no Centro assenta na seguinte ocupação cultural:
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Ocupação Cultural
Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
34.934
64.334
10.046
109.314

%
29.07
53.53
8.36
100.00

Tabela 5-14 - Agricultura de regadio da Região Centro

Da análise do quadro, verifica-se que as culturas permanentes, com um peso próximo dos 30%,
começam a ganhar alguma expressividade.
a) Culturas Permanentes
Culturas
Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
Frutos sub-tropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras
Total

Área - ha
19.543
517
944
3.975
6.097
2.821
36
34.934

%
55.94
1.48
2.70
11.38
17.45
8.08
0.10
100

Tabela 5-15 - Culturas permanentes na região Centro

Verifica-se que o grupo de culturas com maior expressão são os frutos frescos, com cerca de 56% da
área. Sob esta rubrica, existem várias situações, como sejam a área de pomóideas nalgumas regiões
do Oeste e do Interior Norte, bem como a área de prunóideas na região da Cova da Beira.
Os frutos de casca rija (essencialmente amendoal) e olival correspondem à implementação de novos
projetos nos perímetros de rega de maiores dimensões situados na zona interior.

b) Culturas Temporárias
Culturas

Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
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Área - ha
28.201
1.101
3.416
18.114
2.649

%
43.84
1.71
5.31
28.16
4.12
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Culturas industriais
Culturas horticolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

245
9.749
163
696
64.334

0.38
15.15
0.25
1.08
100

Tabela 5-16 - Culturas temporárias na região Centro

Os cereais para grão são o grupo de culturas com maior peso, e consistem, em larga medida, no arroz
na região litoral (principalmente no Mondego) e no milho, espalhado pelas várias regiões.

c)

Pastagens permanentes

A área ocupada por pastagens permanentes é de 10.046 ha
d) Sistemas de rega

Total

Gravidade

Sob-Pressão

Aspersão

Localizada

109.314

30.359

78.954

40.009

38.945

100

27.77

72.23

36.60

36.63

Área
(ha)
%

Tabela 5-17 - Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Centro

Na região Centro, constata-se que os sistemas sobrepressão têm um peso superior aos sistemas de
rega por gravidade, indicador do maior peso de sistemas modernos de rega

REGADIO 2030

Pág. 190

5.2.3 Enquadramento Ambiental

Figura 5-9 - Mapa de Enquadramento Ambiental - Região Centro

A região Centro dispõe, no seu território, de 8 áreas protegidas da Rede Nacional, contando com os
Parques Naturais da Serra da Estrela e o Tejo Internacional e as Reservas Naturais da Serra Malcata,
Dunas de São Jacinto e Paul de Arzila. Em relação a áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, existem
7 ZPE e 16 SIC. Representando os compromissos internacionais, na zona Centro existem, 6 Zonas
Húmidas RAMSAR, 2 Reservas da Biosfera e 2 geoparques.
O Centro é a região com mais abundância de pinheiro-bravo e eucaliptos, espécies procuradas pela
indústria para pasta e papel, madeira mobiliário.
Da área protegida do Tejo destacar as linhas de água com a vegetação ripícola associada e, no domínio
da avifauna. O Tejo Internacional é um dos poucos locais onde se pode observar a cegonha-preta
(Ciconia nigra), numa grande extensão, além de rapinas como o abutre-preto (Aegypius monachus) e
a águia-real (Aquila chrysaetos).
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A Serra da Estrela, forma o extremo ocidental da Cordilheira Central. Aqui, encontra-se o ponto mais
alto de Portugal continental, a sua paisagem superior mostra uma morfologia, fortemente modificada
devido a glaciação quaternária. A Serra da Estrela tem relevância em três bacias hidrográficas
nacionais (Douro, Tejo e Mondego). Encontram-se neste sistema montanhoso, habitats específicos e
característicos deste lugar, merecem especial menção os zimbrais-anões (Juniperus communis), os
cervunaisos, as turfeiras e os bosquetes de teixo (Taxus baccata). Entre a fauna, a lagartixa-damontanha (Lacerta monticola) é um endemismo da Serra.
A título exemplificativo temos o novo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego II, que se
localiza numa zona importante para ecossistemas aquáticos, com várias figuras de proteção
associadas, seja a Reserva Natural de Paul de Arzila, as áreas da Rede Natural 2000 (SIC e ZPE) ou as
zonas, ao abrigo do convénio de RAMSAR (Estuário do Mondego, Paul de Madriz e Paul de Arzila).
Destaca pela sua importância ornitológica, sendo: zona de passagem para aves migradoras; área de
alimentação, local de invernada e abrigo de espécies nidificantes paludícolas.
O Bloco do Baixo Vouga Lagunar do AH do Vouga, coincide, em parte da sua área, com as figuras de
proteção da Rede Natura 2000 da Ria de Aveiro. Considerada a zona húmida mais importante do Norte
do país. Representa a área com maior ocorrência do habitat 1130 (estuários) e do habitat 1330 (juncais
e prados-juncais).
Dentro da Paisagem Protegida Regional Serra da Gardunha está projetado o AH Gardunha Sul. Está
área protegida, apresenta uma alta diversidade biológica, espécies representativas do norte, centro e
sul do país, fornecendo de umas características privilegiadas a este sistema montanhoso.
Tanto o AH Vermiosa II e o AH Figueira de Castelo Rodrigo estão abrangidos pela Reserva da Biosfera
Transfronteiriça Meseta Ibérica, definindo-se como “um território onde a simbiose entre o Homem e
a Biosfera é plena, isto é, a plenitude de um espaço com potencialidades de desenvolvimento
socioeconómico sustentável e conservação da biodiversidade”.
Ainda no que diz respeito ao projeto de regadio de Figueira de Castelo Rodrigo, salientar que é
coincidente com a zona sul da área protegida, Parque Natural do Douro Internacional, numa
percentagem muito pequena na região Centro, e as figuras reconhecidas da Rede Natura 2000, com
o mesmo nome. Na descrição da zona Norte identificam-se os elementos destacáveis do Douro
Internacional.
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5.2.4 Enquadramento Histórico-cultural

Figura 5-10 - Sítios arqueológicos na região Centro

Trata-se de um vasto território com distintas paisagens e patrimónios, no qual se destaca o papel
histórico desenvolvido pela cidade de Coimbra, feita capital do reino por D. Afonso Henriques, título
que manteve durante cerca de 100 anos, até meados do séc. XIII. Mas também a cidade da
universidade, hoje património mundial.
Trata-se de um território com uma história de milhares de anos. De vestígios como o do Menino do
Lapedo (Vale do Lapedo, Leiria), sepultura de uma criança com cerca de 25.000 anos, no Paleolítico.
Um achado único associado a ligações entre Neandertais e Homo sapiens sapiens.
Um território de monumentos megalíticos, presentes aqui como no restante território. Construções
como a Anta da Arca (Oliveira de Frades), a Anta de Pera do Moço (Guarda), a Anta do Repilau (Viseu)
ou a Anta do Pinheiro dos Abraços/Bobadela (Oliveira do Hospital).
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Mas também de estações de arte rupestre, associadas a ocupações que vão do Calcolítico à Idade do
Ferro, passando pela Idade do Bronze. Estações como as de Molelinhos (Tondela), da Fechadura
(Sertã) ou da Lageira (Sertã).
Da Idade do Ferro podemos referir também o Castro de Santa Olaia (Figueira da Foz). Mas é do período
seguinte que vem uma maior profusão de vestígios arqueológicos. Do período romano destaca-se
claramente, no património da região como no do país, as ruínas da cidade romana de Conimbriga
(Condeixa-a-Nova). Monumento visitável onde podemos ter uma perceção de diversas das
construções associadas ao dia a dia dos seus habitantes.
De época romana podemos ainda destacar um vasto conjunto de vestígios, como os de um
acampamento militar no Castro da Lomba do Canho (Arganil), do balneário romano das termas de São
Pedro do Sul, da villa romana do Rabaçal (Penela) ou da Torre de Centum-Celas (Belmonte).
A Idade média traz novas dinâmicas, novas construções e consequentemente novos patrimónios.
Castelos como os de Penela, Soure ou Lousã, na linha do Mondego. Mas também igrejas como a Sé
Velha de Coimbra ou o Mosteiro de Santa Cruz, onde estão sepultados os dois primeiros reis de
Portugal. Uma Idade Média também presente em aldeias históricas como Idanha-a-Velha, Sortelha,
Monsanto ou Belmonte, com as suas ligações a Pedro Alvares Cabral e aos descobrimentos.
Um território de grandes edifícios religiosos como o Mosteiro da Batalha, património mundial, ou as
catedrais de Aveiro, Coimbra (Sé Antiga e Nova), Guarda, Viseu e Leiria.
Mas também um território pautado por sistemas defensivos que pretendiam garantir a independência
do reino, como são disso exemplo as muralhas da praça de Almeida. Património que ajudou a defender
um país e que se transformou em parte integrante da sua memória coletiva.
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5.3. Região Lisboa e Vale do Tejo

Figura 5-11 - Mapa da região Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT)

5.3.1 Aspetos geográficos distintivos
A região da responsabilidade da DRAP de Lisboa e Vale do Tejo (fig. 5-11) tem claramente um
predomínio do estuário e de boa parte (a menos do trecho sensivelmente a norte de Ferreira do
Zêzere) do vale do Tejo, com a lezíria ribatejana de grande expressão agrícola. Interessa ainda um
conjunto de linhas de água do Oeste, como o Lisandro, o Sizandro, o S. Domingos, o Arnoia e o Alcoa,
zonas que, não obstante estarem numa área de fraca precipitação, têm tradição e produção agrícola
significativa, com a área junto à foz destes rios e de cotas mais baixas na qual se fazem sentir os efeitos
moderadores do litoral e uma zona mais interior bem mais quente, como é o caso paradigmático de
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Santarém. Junto ao litoral, podem encontrar-se as serras da Arrábida e de Sintra e, um pouco para o
interior, mas ainda próximo, as serras de Montejunto, de Aire e Candeeiros, pontos onde a
pluviosidade é maior.
A região integra os Parques Naturais de Sintra-Cascais, da Arrábida e das Serras de Aire e Candeeiros,
os estuários do Tejo e do Sado as Reservas da Biosfera, nesta parte do país, Boquilobo e as Berlengas.
A barragem de Castelo de Bode no Zêzere, cria o grande plano de água desta região que tem no Oeste
também as barragens de S. Domingos e de Óbidos, entre outras com uma componente hidroagrícola
significativa ou dominante.
O rio Tejo, enquanto massa de água transfronteiriça, tem vindo a sofrer reduções significativas não só
de caudal, associadas a uma última série de anos deficitária em termos de precipitação e escoamento
natural nos dois países mas também e sobremaneira inerente à pressão substantiva e crescente dos
pedidos que suporta – explicitada, designadamente por alguma redução e maior irregularidade nos
caudais vindos de Espanha em que tem cerca de 70% da sua bacia-afetando o trecho nacional, não só
em quantidade mas também em qualidade do recurso água. Acresce que, em contexto de alterações
climáticas, as questões da subida do nível do mar e da intrusão salina- que interfere diretamente com
lezíria ribatejana- associadas à importância do aquífero do Tejo e à sensibilidade do Parque Natural
do estuário deste que é o mais extenso rio da península ibérica, dão a esta esta matéria grande
criticidade.
No âmbito do Projeto Tejo, estas problemáticas têm vindo a ser ponderadas numa lógica de
planeamento macro de recursos hídricos que visa criar condições de sustentabilidade a este grande
rio ibérico no seu trecho nacional-designadamente, através da criação de um grande armazenamento
no rio Ocreza, constituindo-se aí uma reserva estratégica nacional e podendo ser um contributo
decisivo na sua sustentabilidade em termos dos desafios e das ameaças inerentes às alterações
climáticas. Mas num âmbito mais localizado, uma referência pode e deve ser feita à mais valia que
podem constituir ações de curto prazo como a instalação de pequenos açudes móveis que permitam
conter o avanço da cunha salina no estuário, prestando serviços ambientais na área do estuário e
complementarmente protegendo a lezíria.
O conjunto de linhas de água do Oeste encerra também um desafio importante. De facto, a agricultura
de regadio do Oeste é de grande valia e carece de reforço de recursos hídricos disponibilizados, o que
pode ser feito no essencial através de alguns armazenamentos estrategicamente localizados nalgumas
destas ribeiras, “jogando “ainda com a hidrogeologia muito rica da região inerente ao maciço calcário
de Porto de Mós e designadamente à sua componente cársica e ainda com alguma reutilização de
caudais residuais tratados. Mais uma vez haverá que enfatizar a necessidade de se procurar que estes
aproveitamentos tenham fins múltiplos que enriqueçam as suas mais valias e que se preveja soluções
que minimizem impactes.
Esta região interessa designadamente toda a lezíria e a zona a montante, mas também as zonas
agricultadas do Oeste e a sul de Lisboa até Setúbal que têm problemática inerentes aos circuitos de
adução e distribuição bem diferenciadas.
A área da lezíria tem toda a especificidade de intervenções seculares visando não só regadio, mas
também e por vezes e principalmente questões de proteção contra as cheias e de intrusão salina com
mochões, canais e portas numa rede complexa e muito sensível de adutores e distribuidores de água.
A região do Oeste com foco na área envolvente de Alcobaça tem um conjunto de redes densas que
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chegam a áreas relativamente pequenas e férteis, acompanhando a morfologia da região e
interessando zonas aplanadas próximas do litoral, delimitadas por áreas mais elevadas que na sua
base começam também a ser mobilizadas para a agricultura.
Os princípios gerais explicitados acima para os respetivos circuitos hidráulicos podem ser aqui
aplicados, mas haverá que atender à especificidade de cada situação.
Uma nota para que o Projeto Tejo e o Projeto do Pisão- Crato implicam estudos de grande abrangência
e de fins múltiplos no âmbito dos quais haverá ainda que faze um caminho. Ainda assim, considera-se
possível sinalizar a possibilidade de desenvolvimento mais ágil de algumas peças destes grandes
desafios como é o caso das áreas adjacentes à vala da Mata Real que interessa mais de 10.000ha e um
conjunto alargado de localidades, não comprometendo o caráter integrado do Projeto Tejo, antes
tratando em separado de uma componente mais premente e de retorno imediato-e de modo a manter
toda a sua valência, enquanto parte de um todo e de um objetivo maior.
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5.3.2 Caracterização Agrícola

Figura 5-12 - Carta de Ocupação do Solo - Região Lisboa e Vale do Tejo

A região Lisboa e Vale do Tejo, é definida em função da área de influência da Direção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), composta pelos distritos de Lisboa e partes
dos distritos de Leiria, Setúbal e Santarém, como se pode ver na figura seguinte. Para efeitos
estatísticos, no RGA2019, esta região é referenciada como Ribatejo e Oeste, antiga denominação da
DRAP.
A região em causa tem cerca de 12.147 km2, distribuindo-se ao longo do vale do rio Tejo e incluindo
igualmente a península de Setúbal e a região Oeste, situada no litoral a norte de Lisboa.
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Basicamente, em termos agrícolas, esta região pode-se dividir à imagem da antiga denominação, em
Ribatejo e Oeste, que apresentam características diferentes.
Assim, a região Ribatejo desenvolve agricultura de regadio assente no Tejo, seus afluentes e recursos
subterrâneos e apresenta um ordenamento cultural assente em culturas arvenses, milho, arroz e
girassol, hortícolas e hortoindustriais, como sejam o melão e o tomate e vinha. Do ponto de vista
fundiário, verifica-se que a par da pequena propriedade, existem muito grandes explorações, as quais,
muitas vezes arrendam parte da sua área a seareiros.
Esta região apresenta uma grande tradição no regadio, sendo pioneira em vários aspetos, como por
exemplo a introdução de center-pivots em Portugal. É também a região onde se encontram
produtores de referência em culturas, como o milho e o tomate.
Na região Oeste predomina a pequena propriedade, assente na produção de fruta, hortícolas e vinha.
O regadio é assente em recursos subterrâneos e através da captação de recursos em ribeiras.
Na região Lisboa e Vale do Tejo há que referir o grande dinamismo do setor agrícola, quer na grande
e na pequena propriedade, assente nos diversos setores de atividade.
Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região de Lisboa e Vale do Tejo, por explorações
agrícolas, bem como a sua comparação com o Continente.
%
Continente
Lisboa e Vale do Tejo

Total
100
100

Coletivo estatal
7.66
3.92

Coletivo privado
22.22
3.54

Privado
78.78
94.23

Tabela 5-18 - Tipo de regadio da região Lisboa e Vale do Tejo. (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que, na região Lisboa e Vale do Tejo, as explorações agrícolas estão
na sua esmagadora maioria em regadio privado.
No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:

Continente
Lisboa e Vale do Tejo

Total
16.33
30.82

Tabela 5-19 - Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

Constata-se que, a nível nacional a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta um peso elevado de área
irrigável na superfície agrícola útil.
Aproveitamentos Hidroagrícolas existentes (coletivo estatal, Grupos II e III)
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Figura 5-13 – Mapa dos aproveitamentos existentes de Lisboa e Vale do Tejo

Aproveitamento
Vale do Sorraia e Paul de Magos
Lezíria Grande de Vila Franca Xira
Óbidos e Vale da Amoreira
Loures
Cela
Carril
Alvega
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Grupo
II
II
III
II
II
IV
II

Área Beneficiada – ha
16.351
4.094
747
700
454
400
334

Ano
1958
1943/2000
2020
1939
1939
2005
1939
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Alvorninha
Total

IV
-

125
22.458

2004
-

Tabela 5-20 -Lista dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi pioneira na implementação de infraestruturas hidroagrícolas
coletivas, salientando-se os AH de Cela, Loures e Alvega, com mais de 80 anos, e os AH do Vale do
Sorraia (inclui paul de Magos) e da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira.
O AH do Sorraia, estende-se ao longo do rio com o mesmo nome, engloba o Paul de Magos (primeiro
AH nacional) e é abastecido nas albufeiras de Maranhão e Montargil.
O AH da Lezíria Grande começou por contemplar inicialmente o enxugo e a defesa contra cheias, tem
vindo a estruturar blocos de rega alimentados por recursos hídricos provenientes do Tejo e seus
afluentes.
A estes AH, haverá que acrescentar Alvega, Loures e Cela com dinâmicas diferenciadas no que diz
respeito ao desenvolvimento do regadio.
A partir dos anos 90 foram implementados AH como o Carril e Alvorninha que apresentam igualmente
dinâmicas diferenciadas no que ao desenvolvimento do regadio diz respeito. Finalmente, saliente-se
o AH de Óbidos que se encontra em fase de implementação.

Baixas de Óbidos

Concelho
Óbidos/Bombarral

Área - ha
1.185 (747 já em
exploração)

Investimento – M €
22,23

Tabela 5-21 - Regadios em fase de implementação na região Lisboa e Vale do Tejo

A agricultura de regadio na Região Lisboa e Vale do Tejo assenta na seguinte ocupação cultural:
Culturas
Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
27.325
86.303
5.181
118.809

%
23.00
72.64
4.36
100.00

Tabela 5-22 - Agricultura de regadio da Região Lisboa e Vale do Tejo
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Da análise do quadro, verifica-se o elevado peso das culturas temporárias, assentes em cereais,
hortícolas e horto-industriais.
a. Culturas Permanentes

Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
Frutos sub-tropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras
Total

Área - ha
12.416
1.009
138
634
3.589
9.230
309
27.325

%
45.44
3.69
0.51
2.32
13.13
33.78
1.13
100

Tabela 5-23 - Culturas permanentes na região Lisboa e Vale do Tejo

Verifica-se que o grupo de culturas com maior expressão são os frutos frescos, com cerca de 45% da
área. Esta área assenta na produção de frutas na península de Setúbal e principalmente na região
oeste. A vinha, que teve sempre um grande peso na região, tem vindo a ter um acréscimo de novos
projetos, mais modernos e eficientes, que têm vindo a substituir os sistemas tradicionais.
b. Culturas Temporárias

Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

Área - ha
39.992
509
1.476
7.412
3.663
1.341
30.413
490
1.006
86.303

%
46.34
0.59
1.71
8.59
4.24
1.55
35.24
0.57
1.11
100

Tabela 5-24 - Culturas temporárias na região Lisboa e Vale do Tejo

Os cereais para grão são o grupo de culturas com maior peso, e consistem, em larga medida, no arroz
nos Sorraia e na Lezíria de Vila Franca, no milho em todo o vale do Tejo e culturas hortícolas, como o
melão e industriais como o tomate.
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c.

Pastagens permanentes

A área ocupada por pastagens permanentes é de 5.181 ha.
d.

Sistemas de rega
Total

Gravidade

Sob-Pressão

Aspersão

Localizada

118.809

21.124

97.685

42.523

55.162

100

17.78

82.22

35.79

46.43

Área
(ha)
%

Tabela 5-25 - Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Lisboa e Vale do Tejo

Verifica-se que, nesta região o grande peso dos sistemas de fornecimento de água sob-pressão, dos
quais se destaca a rega localizada, a qual é utilizada quer para culturas permanentes, quer para
culturas temporárias.
De referir que, na rega por gravidade, estão incluídas áreas de arroz, que só podem ser regadas por
este sistema.
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5.3.3 Enquadramento Ambiental

Figura 5-14 - Mapa de Enquadramento Ambiental – Região LVT

A região de Lisboa – Vale do Tejo (LVT) conta com 18 áreas integradas da RNAP, entre as quais estão
os Parques Naturais de Sintra-Cascais, da Arrábida e das Serras de Aire e Candeeiros. Entre as Reservas
Naturais destacar as ilhas das Berlengas e os estuários do Tejo e do Sado. Dos estatutos de
conservação europeus, da Rede Natura 2000, encontram-se 9 ZPE e 11 SIC. Derivado da Convenção
RAMSAR, estão catalogadas 6 zonas húmidas. Para finalizar, a UNESCO declarou duas Reservas da
Biosfera, nesta parte do país, Boquilobo e as Berlengas.
Destacar que nos Parques Naturais de Sintra-Cascais, da Arrábida e das Serras de Aire e Candeeiros,
existem diversas grutas que alojam uma relevante fauna cavernícola, entre elas morcegos, com
diversos estatutos de conservação e que se reproduzem e hibernam nestes abrigos.
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Arrábida tem a particularidade de integrar, na sua área de proteção, um parque marinho, e está a
trabalhar para a proteção das arribas marinhas, da conservação de determinadas espécies vegetais
endémicas, assegurar um local privilegiado para a nidificação de aves e a preservação de icnofósseis.
Sintra-Cascais destaca-se pelos seus habitats costeiros e dunares. As Serras de Aires e Candeeiros
estão inseridas no Maciço Calcário Mesozóico, com geológicos do Jurássico, destacando os materiais
calcários. Disto resulta a existência de inúmeras grutas (mais de 1500) que cruzam o interior do
maciço.
Relativamente às zonas dos estuários, cabe dizer que o estuário do Sado destaca pelos mamíferos
marinhos residentes, concretamente pelo roaz-corvineiro (Tursiops truncatus). O estuário do Tejo é
considerado a zona húmida mais importante do país, e uma das mais importantes de Europa pela
presença de avifauna aquática de relevo. Durante o inverno recebe cerca de 75% de toda a população
de alfaiate (Recurvirostra avosetta) invernante na Europa.
Já nas Berlengas, o airo (Uria aalge), ave que faz lembrar aos pinguins, encontra nas ilhas o único local
de nidificação em Portugal.
A título de exemplo, a futura área de regadio de Lezíria, conflui com os diversos estatutos de proteção
do Estuário do Tejo. Anteriormente já foi destacada a relevância nacional e internacional desta área
protegida, nomeadamente ao grupo faunístico das aves.
A área abrangida pelo projeto de regadio de Toxofal, é coincidente com o SIC Peniche/Santa Cruz
(PTCON0056). Esta área, classificada dentro da Rede Natura 2000, localiza-se numa extensa faixa
costeira, dominando sistemas dunares e falésias. Há vários endemismos botânicos, identificados nesta
área, como é o caso de Limonium dodartii subsp. lusitanicum, Limonium multiflorum e Armeria
welwitschii.
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5.3.4 Enquadramento Histórico-cultural

Figura 5-15 – Sítios Arqueológicos na Região Lisboa e Vale do Tejo

Sendo a região onde se localiza a capital é por inerência uma zona de património monumental, tanto
na área da cidade de Lisboa como em toda a sua envolvente. Aqui se localizam monumentos
património mundial como o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, a Paisagem Cultural de Sintra,
o Real Edifício de Mafra, o Mosteiro de Alcobaça ou o Convento de Cristo.
Mas nem só de património monumental construído em plena nacionalidade se constrói este território.
Vem muito de trás a ocupação humana deste espaço e os vestígios existentes.
Desde logo os vestígios identificados na gruta da Aroeira, no complexo arqueológico do Almonda, em
Torres Novas, com 400.000 anos. Mas também os vestígios identificados em sítios como o da
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Conceição (Alcochete), localizado em terraço sobre o rio Tejo, e que remontam há cerca de 28.000
anos.
Mas também os emblemáticos Concheiros de Muge (Salvaterra de Magos), monumentos préhistóricos que remontam ao Mesolítico, período de transição do Paleolítico para o Neolítico, já lá vão
mais de 7.000 anos.
Os painéis de arte rupestre das margens do Rio Ocreza, em Mação, dão-nos a conhecer gravuras que
vão do Paleolítico ou ao Neolítico/Calcolítico.
Do Neolítico temos, entre outros, as clássicas antas, monumentos como a Anta da Foz do Rio Frio
(Mação), a Anta de Adrenunes (Sintra) ou a Anta de Agualva (Sintra). Mas também povoados como o
de Leceia (Oeiras), cuja ocupação se prolonga pelo Calcolítico.
Do calcolítico surgem também sítios como a Necrópole de Carenque (Amadora), constituída por
sepulcros coletivos escavados nos afloramentos calcários do Tojal de Vila Chã, a Estação Arqueológica
do Cabeço do Pé d’Erra (Coruche), o Castro de Vila Nova de S. Pedro (Azambuja) ou a Quinta do Anjo
(Palmela).
Ocupações da Idade do Bronze como o Castelo Velho do Caratão (Mação) ou da Idade do Ferro como
o Castro de São Miguel de Amêndoa (Mação).
Aqui, como um pouco por todo o território nacional é também de destacar a presença romana, quer
na capital, com vestígios como os associados ao Teatro romano de Lisboa, quer em toda a região.
Sítios emblemáticos como o Porto dos Cacos (Alcochete), centro oleiro especialmente vocacionado
para o fabrico de ânforas. Ou sítios como a villa romana de São Miguel de Odrinhas (Sintra), Vila
Cardílio (Torres Novas) ou a Estação Romana de Seiça (Ourém).
Da Idade Média vêm-nos diversos vestígios. Pelo papel que tiveram no período anterior à fundação
da nacionalidade surgem os vestígios do passado árabe, como os identificados na Necrópole Islâmica
do Largo Cândido dos Reis, em Santarém.
Mas também castelos como os de Abrantes, Almourol e Tomar usados como linha defensiva durante
a conquista do território e que ainda hoje fazem parte do misticismo associado aos Templários. Mitos
e lendas que ajudaram a fundar um país e um território no qual se continuariam a construir novos
patrimónios.
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5.4. Região Alentejo

Figura 5-16 - Mapa da região Alentejo (DRAPALE)

5.4.1 Aspetos geográficos distintivos
A região da responsabilidade da DRAP Alentejo (fig. 5-16) interessa aproximadamente todo o
território desta região do país, correspondendo-lhe junto ao litoral atlântico todo o sudoeste
alentejano desde o estuário do Sado até à ribeira de Seixe e tendo uma boa parte desta área e mesmo
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de zonas bem mais interiores relativamente aplanadas e a cotas baixas, não ultrapassando a cota 200
e raramente ultrapassando a cota 500. No Alto Alentejo, a serra de S. Mamede-onde nasce a ribeira
da Seda, afluente do Tejo- é neste âmbito a exceção, ultrapassando os 1000m. Junto ao litoral,
encontramos a serra de Grândola, no interior temos a serra de Ossa e a Sul, na delimitação para a
região algarvia, a serra do Caldeirão que são as principais elevações duma região relativamente
aplanada e de cotas baixas, já com influência dominante no seu interior dos ventos quentes e secos
do norte de África - o que se reflete na fraca pluviosidade e nas altas temperaturas aqui registadas. A
nordeste, o Tejo, no trecho a montante da albufeira de Fratel delimita a região até à fronteira-região
esta que integra ainda a bacia do rio Sorraia, afluente esquerdo do Tejo.
O Alentejo apresenta a maior área florestal do país, com uma representação aproximada de 40% da
superfície, onde o principal agroecossistema a destacar é o montado e tem dois Parques Naturais, o
do Vale do Guadiana e o da Serra de S. Mamede, além da Reserva Natural das Lagoas de Santo André
e da Sancha e o Monumento Natural Portas do Ródão. A avifauna tem uma importante presença nesta
região e na zona de Castro Verde, além do estatuto de ZPE, encontra-se a única Reserva da Biosfera
desta região.
A região interessa o rio Guadiana que em parte do seu traçado faz fronteira com Espanha, até junto
do rio Vascão, cuja confluência se faz um pouco a jusante do Pomarão e que tem na sua margem
esquerda um importante afluente, o rio Ardila. Mas interessa ainda o rio Sado que nasce na serra da
Vigia, apenas à cota 230, próximo de Ourique e o rio Mira que nasce na serra do Caldeirão.
O Aproveitamento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), com uma área de influência de cerca de
10.000 km2, marca esta região, criando uma nova realidade, com a albufeira de Alqueva e os seus
4.150hm3 de volume armazenado e o seu contraembalse de Pedrogão que permite a reversibilidade
hidroelétrica e rentabilização das afluências do Ardila, integrando ainda o transvase Guadiana-Sado.
Com uma área beneficiada de 120.000 ha na sua primeira fase e cerca de mais 50.000 ha previstos na
segunda fase, dos quais 10.000 ha estão em fase de conclusão, o EFMA operou uma transformação
total nesta região, outrora caracterizada essencialmente por culturas de sequeiro, com alguns nichos
de regadio, principalmente na bacias do Sorraia, do Sado, do Mira e de alguns afluentes do Guadiana
( Caia, Lucefecit, Vigia) e que atualmente é o paradigma do sucesso do regadio com reflexo expressivo
e contrastante no aumento da produção e nas exportações agrícolas.
Acresce que as interligações do EFMA aos perímetros confinantes trouxe a garantia de água
imprescindível ao sucesso da agricultura de regadio nestes perímetros, fator ainda mais decisivo em
contexto de alterações climáticas. Nesta linha, está aliás o conjunto de interligações a origens de água
para abastecimento publico já em serviço- e ainda a ligação às Ermidas, esta em fase de conclusão da
empreitada respetiva, permitindo o reforço ao canal de Sto André que faz o abastecimento ao Polo
Industrial de Sines e. Este conceito de, a partir de uma origem de água que, pela sua dimensão e
capacidade de regularização, é sobretudo uma reserva estratégica de água nacional, promover a
criação de uma rede “principal” robusta que faça a cobertura fiável da região e que lhe confira
“imunidade” a eventos climatológicos extremos, é claramente um exemplo a seguir. De facto, todos
os usos e valências associadas ao recurso água: de abastecimento público e industrial e de regadio,
hidroelétrico, de preservação de recursos hidrogeológicos e ambientais, de combate a fogos, lúdicos
e de turismo, têm aqui uma resposta estruturante e sustentável perante as características adversas
do clima mediterrânico do sul da Europa em contexto de alterações climáticas. Aliás, a resposta na
área de influência do EFMA, à série de últimos anos de déficit hidrológico, fala por si.
Uma referência é devida a que, nestas bacias das linhas de água alentejanas, há um importante parque
de albufeiras “quentes” - e por isso mais suscetíveis em termos de qualidade da água. Só a título de
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exemplo, no Sado temos a albufeira, do Alvito, de Odivelas, do Roxo, de Monte da Rocha, do Vale do
Gaio e de Pego do Altar, entre outras. No Sorraia, temos, por exemplo, o Maranhão e Montargil-sendo
que no caso do Alvito, Odivelas, Roxo e Vale do Gaio já existe interligação a Alqueva e outras se
seguirão como a de Monte da Rocha e da Vigia. De facto, algumas destas massas de água têm vindo a
apresentar problemas em termos de quantidade e qualidade do recurso água e o EFMA não pode
“apagar” todas as difíceis condições destas massas de água, atualmente sujeitas a maior pressão do
lado da demanda-pressão esta que o contexto de alterações climáticas tenderá a agravar e que haverá
que regrar.
A subida da cota de plano de água nalgumas albufeiras que são origem de água - como fez noutros
países, se concretizou com evidente sucesso no Enxoé e se estuda fazer no caso da albufeira do
Lucefecit- pode ser uma ajuda importante, possibilitando encaixe nos poucos anos excedentários de
recursos hídricos para suporte de anos sucessivos de afluências insuficientes- aumentando, pois, a sua
capacidade de regularização.
A necessidade de compromisso de cumprimento efetivo dos caudais ecológicos é também de
particular premência nesta região que contribui de forma decisiva para o estuário de grandes rios
como o Guadiana e o Sado, nos quais a problemática de contenção da cunha salina -pese embora os
serviços de ecossistema associados á dotação à elevada contribuição de água doce associada,
designadamente, à cultura do arroz- se faz já sentir e se agravará em contexto de alterações climáticas.
No caso do Guadiana e face aos elevados volumes associados ao caudal ecológico a assegurar e à
importância do estuário e dos seus ecossistemas de transição, pode ser interessante criar
armazenamentos, devidamente integrados e validados ambientalmente, nalguns dos afluentes da
margem direita do rio a jusante de Pedrogão (que embora tenham volumes importantes de
escorrências anuais, têm essencialmente regime torrencial e não permanente) - que possibilitem a
manutenção de caudais ecológicos no leito e o seu reforço no estuário e facilitando a gestão macro
de recursos hídrios do EFMA e do Sotavento Algarvio que tem demonstrado alguma fragilidade em
contexto de períodos de seca prolongada. Podia ser este o caso, este o caso, designadamente e entre
outras, das ribeiras Carreiras e de Oeiras, já situadas suficientemente a jusante e mais próximas do
estuário para compensar as perdas de percurso das descargas em Pedrogão, contribuindo para uma
maior eficiência dos caudais aduzidos ao estuário e retirando pressão ao sistema Alqueva- Pedrogão
neste âmbito.
O caso da albufeira da barragem de Sta. Clara no rio Mira que face à revitalização do regadio induzindo
maiores pedidos e à série de anos deficitários do ponto de vista hidrológico, tem estado
sistematicamente a cotas baixas e que o contexto de alterações climáticas poderá agravar - sendo que
o seu volume morto é cerca de 50% do seu volume total armazenado (que é de 485 hm3) -merece aqui
uma referência específica.
De facto, haverá que intervir em primeiro lugar ao nível da eficiência hídrica, reduzindo
imprescindivelmente perdas em circuitos hidráulicos com larga década de exploração e adotando
processos e procedimentos na rede de secundária de distribuição, mas também na rede terciária dos
beneficiários, de acordo com o “estado da arte” nesta matéria, de modo a baixar o pedido “bruto” de
água na origem- e há aqui um largo campo de otimização a ser explorado. Por outro lado, haverá que
regrar o uso do volume dito” morto” e que está abaixo da cota de transferência direta para o canal e
que se constitui como uma verdadeira reserva estratégica face a um evento extremo.
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Aliás, este uso abaixo do N. me. já é feito hoje com captação por bombagem em jangada e pode ser
ainda otimizado, mas não deverá ser extrapolado em demasia, podendo perder-se uma segurança em
caso limite - seja em quantidade, mas também em qualidade da massa de água de que esta albufeira
é uma referência- e que será cada vez mais decisiva face à tendencialmente maior irregularidade
hidrológica. O exercício de procura de novas origens de água parece difícil e justificar-se-á melhor após
todo um trabalho inerente às etapas e estratégias anteriormente elencadas de melhoria da eficiência
hídrica.
Uma nota é merecida ainda para o caso do Aproveitamento do Pisão-Crato que retoma a ideia, dos
anos 70 do século passado, da barragem do Crato, no concelho de Portalegre,, reforçada com outras
infraestruturas hidráulicas e agora numa lógica de fins múltiplos e associada à instalação de uma
importante central fotovoltaica e em linha com os compromissos de neutralidade carbónica e de
transição energética-que pode ser uma peça decisiva no combate à desertificação física e humana
numa região deprimida e envelhecida, assumindo-se esta albufeira como uma reserva estratégica de
água criada na ribeira da Seda (bacia do Tejo) -linha de água esta com excelente qualidade e cuja bacia
drenante está toda ela em território nacional. Este Projeto que permitirá beneficiar uma importante
área de novo regadio a montante do Aproveitamento do Sorraia e reforçar algumas das áreas
precárias deste Aproveitamento de grande tradição regional é na região da DRAP Alentejo um caso
paradigmático de uma abordagem integrada de fins múltiplos.
Esta região tem duas realidades distintas, uma associada à modernidade da infraestruturação dos
circuitos hidráulicos do EFMA cuja infraestruturação de primeira fase primeira fase se concluiu no
essencial em 2015 e outra inerente a grandes áreas de regadio com uma relevante e rica história-de
perto ou mais de cinquenta anos- tradição e importância na sócio economia da região e que vêm
estando- e terão de ser criadas condições para assim continuar- a fazer um importante trabalho de
reabilitação, beneficiação e modernização.
No caso do EFMA, haverá sobretudo que distinguir dois momentos: um inerente à conclusão do
faseamento previsto para a infraestruturação elevatória inicial e outro associado à expansão prevista
para beneficiar as áreas limítrofes da mancha assumida na primeira fase.
No que se refere à infraestruturação elevatória, do que se trata é de equipa as estações elevatórias
comos restantes grupos e equipamentos de controlo, regulação e filtragem acessórios e
complementares, não colocados inicialmente. Efetivamente, ponderado o horizonte temporal
associado habitualmente à transformação de áreas de sequeiro em regadio e à evolução progressiva
desta transformação e tendo presente a rápida evolução dos equipamentos mecânicos e elétricos
destas estações, as necessárias intervenções periódica de manutenção preventiva corretiva dos
grupos e bombagem e o seu tempo de vida útil médio, foi assumido numa lógica de otimização
técnico-económica fasear o investimento em conformidade com a evolução do pedido de água. Tal
estratégia tem ainda a mais-valia acrescida de aquando da intervenção de completagem do
equipamento destas estações, se poder maximizar a intervenção com o conhecimento insubstituível
do seu comportamento efetivo e fazendo apelo à última geração destes equipamentos-que estão a
ter processos de modernização e melhoria cada vez mais rápidos. A muito rápida e, diga-se mesmo
pouco habitual adesão ao regadio, impõe a necessidade premente deste programa de instalação dos
restantes equipamentos previstos nalgumas das estações elevatórias do EFMA por forma a se poder
assumir a necessária garantia de resposta eficiente e eficaz ao crescente pedido de água.
Relativamente à expansão de áreas beneficiadas prevista na segunda fase do EFMA, estamos a falar
de áreas em que é fácil implementar circuitos hidráulicos que no essencial derivando da rede primária
ou secundária do EFMA, portanto sem novas origens de água, e consegue com encargos otimizados
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fazer chegar a água a área mais remotas-indo ao encontro das expectativas da agricultura de regadio,
mas não só. De facto, houve um grande e louvável envolvimento do poder local nestas matérias que
reforçando a valia agrícola destes projetos também induziram a uma reflexão abrangente do uso da
água.
Efetivamente estes circuitos hidráulicos têm um trecho, digamos, principal que se aproxima dos polos
urbanos e cobre mais território e toda a nova rede cria um grande número de pontos de água no
terreno que, por si só, serão uma resposta estruturante e proativa em contexto de alterações
climáticas, designadamente no que concerne aos fogos rurais, e a situações extremas de carência do
recurso água para todos os seus diversos usos, incluindo o abastecimento público e industrial.
Alguns destes Projetos estão já em fase de conclusão no terreno e outros se terão de seguir,
respondendo a desígnios tão importantes, estruturantes e complementares como o reforço ao Polo
industrial de Sines e também à albufeira de Monte de Rocha enquanto origem de água de boa parte
do Baixo Alentejo e beneficiando uma grande área em parte já de regadio imperfeito, junto a
Reguengos e em paralelo assegurando a solução definitiva de reforço da albufeira da Vigia enquanto
importante origem de água regional para abastecimento público-para referir apenas alguns dos
Projetos em equação- o que em si mesmo é bem relevador do papel estruturante e de ordenamento
do território que a agricultura de regadio e a infraestruturação hidráulica associada podem ter em
contexto de alterações climáticas.
No que se refere aos circuitos hidráulicos destes Projetos, com base na “curva de aprendizagem” do
EFMA foi possível otimizar soluções e minimizar custos, possibilitando valores estimados de custos e
infraestruturação por hectare beneficiado muito interessantes. Os consumos energéticos associados
serão acompanhados pela implementação de uma série de centrais fotovoltaicas em água,
minimizando a “pegada ambiental” e os encargos de exploração associados.
No que se refere aos perímetros anteriormente existentes e que cumprem uma importante função
socioeconómica na região, boa parte têm já ligações ao EFMA que lhes permitirá uma mais valia de
garantia de água, havendo sobretudo que atuar em dua linhas estratégicas.
A primeira, claramente na intervenção nos respetivos circuitos hidráulicos, em linha com os
pressupostos e compromissos do Plano Regional de Eficiência Hídrica, adequando-os ao “estado da
arte”- o que pode obrigar em muitos casos a ações que mais do que de manutenção, sejam
estruturantes e implicando mudanças profundas, seja ao nível da construção civil, seja dos
equipamentos como a de passagem de soluções em canal para conduta e de substituição de adufas
de entrega de água por hidrantes em pressão e habilitando estes sistemas às virtualidades da
telegestão, no sentido de minimizar perdas de água, não só na própria infraestruturação mas muitas
vezes no desfasamento da sua resposta ao pedido em tempo útil, podendo ser estas últimas
substantivas. A intervenção que, por exemplo, se prevê efetuar no perímetro do Lucefecit visa
responder a estes desafios.
Estas intervenções, designadamente nos Perímetros do Sorraia, Roxo, do Alto e Baixo Sado, de
Odivelas e do Mira, entre diversos outros, vêm sendo em pates feitas e com grande diligência por
parte das Associações respetivas, mas condicionadas pelas disponibilidades financeiras, havendo
ainda muito para fazer e podendo fazer toda a diferença no controlo da pressão sobre os recursos
hídricos. E sobretudo, esta atuação será tão mais eficiente quanto se prevenir o surgimento de novas
áreas desregradas fora dos Perímetros que não resultem dum balanço criterioso necessidades -
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disponibilidades e tendo presente o contexto preocupante /condicionante nesta matéria das
alterações climáticas.
Uma segunda linha estratégica prende-se com a otimização de encargos energéticos associadas a
equipamentos com melhores rendimentos, mas sobretudo à utilização pela atividade agrícola de
regadio de centrais fotovoltaicas-como o caso paradigmático do Roxo que já tem implementada
produção fotovoltaica numa lógica essencialmente de auto- consumo -sendo que estas preocupações
estão em linha com todos os princípios de eficiência hídrica e energética.
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5.4.2 Caracterização Agrícola

Figura 5-17 - Carta de Ocupação do Solo - Região Alentejo

A região Alentejo é definida em função da área de influência da Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo (DRAPAL) que corresponde aos Distritos de Évora, Beja, Portalegre e aos concelhos
de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal.
Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região Alentejo, por explorações agrícolas, bem
como a sua comparação com o Continente.
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%
Continente
Alentejo

Total
100
100

Coletivo estatal
7.66
27.33

Coletivo privado
22.22
4.95

Privado
78.78
70.82

Tabela 5-26 - Tipo de regadio da região Alentejo. (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que o Alentejo apresenta um grande peso de explorações agrícolas
no âmbito do regadio coletivo estatal, resultado da existência de grandes perímetros coletivos como
o caso do Alqueva, e em menor grau o Mira, Alto Sado, Vale do Sado/Campilhas, Roxo, Caia e Odivelas.
No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:
%

Total

Continente

16.33

Alentejo

12.84

Tabela 5-27 - Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

Constata-se que, apesar da região Alentejo apresentar uma área importante de regadio público, a sua
grande extensão implica que a sua proporção de área irrigável face à SAU seja inferior à média
nacional.
A agricultura de regadio no Alentejo assenta na seguinte ocupação cultural:
Culturas
Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
155.164
115.856
11.754
282.774

%
54.87
40.97
4.16
100.00

Tabela 5-28 - Agricultura de regadio da Região Alentejo. (fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, verifica-se que as culturas permanentes são predominantes, embora as culturas
temporárias apresentem ainda uma grande expressão. Os novos projetos de regadio assentam quase
exclusivamente em olival e amendoal, pelo que é previsível que no futuro esta percentagem seja
superior. Por outro lado, esta é uma região onde existem regadios assentes, em larga medida, na
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cultura do arroz e por outro lado, onde as aptidões culturais para o milho e o girassol são elevadas
pelo que será previsível que as culturas temporárias continuem a ter expressividade.

A distribuição das culturas permanentes apresenta-se no quadro seguinte:
•

Culturas Permanentes

Culturas
Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
Frutos subtropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras
Total

Área - ha
4.656
1.785
281
16.735
107.141
24.144
422
155.164

%
3,00
1,15
0,18
10,79
69,05
15,56
0,27
100

Tabela 5-29 - Culturas permanentes na região Alentejo. (fonte: RGA 2019)

Verifica-se que a cultura do olival ocupa a grande maioria da área de culturas permanentes e em
menor grau a vinha e os frutos de casca rija como a amendoeira.
•

Culturas Temporárias
Culturas
Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

Área - ha
57.905
1.079
3.535
19.649
2.378
5.055
24.397
681
1.176
2.135

%
49,98
0,93
3,05
16,96
2,05
4,36
21,06
0,59
1,02
100

Tabela 5-30 - Culturas temporárias na região Alentejo. (fonte: RGA 2019)

Tal como foi referido anteriormente, os cereais mantêm um grande peso no que diz respeito às
culturas temporárias regadas. De salientar igualmente o peso das culturas industriais e das forrageiras.
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•

Pastagens permanentes

A área ocupada por pastagens permanentes é de 11.754 ha.
•

Sistemas de rega

Área
%

Total
282.774
100

Gravidade
24.556
8.68

Sob-Pressão
258.218
91.32

Aspersão
80.542
28.48

Localizada
177.676
62.83

Tabela 5-31 - Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Alentejo

Associado ao ordenamento cultural existente, constata-se que os sistemas de rega utilizadas assentam
quase exclusivamente na rega sobrepressão, especialmente na rega gota-a-gota.
O Alentejo é a região que apresenta maior número de AH e de área regada no país, como se pode
constatar da leitura do quadro seguinte:
Aproveitamento
EFM Alqueva
Odivelas
Mira
Caia
Roxo
Vale do Sado
Campilhas Alto Sado
Minutos
Vigia
Lucefecit
Veiros
Aldeia Luz
Divor
Marvão-Apartadura
Freixeirinha
Corte Brique
Total

Grupo
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
IV
IV

Área beneficiada -ha
104.757
12.727
12.000
7.237
6.143
6.171
6.098
1.532
1.500
1.179
1.058
594
488
400
371
87
162.334

Início Exploração
2007/2014
1974/2004
1973
1967
1968
1949
1955-1979
2003
1985
1977-1995
2015
2007
1965
1993
1995
1993

Tabela 5-32 - Número de AH da região do Alentejo
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Figura 5-18 - Mapa dos aproveitamentos existentes no Alentejo

Da análise dos AH existentes na região do Alentejo, verifica-se que o Vale do Sado, na região de Alcácer
e baseado na cultura do arroz, foi pioneiro, tendo mais de 70 anos de funcionamento. Ainda com base
no rio Sado foi implementado o AH de Campilhas e Alto Sado na década de 1950, o qual tem absorvido
um conjunto de novos Ah de pequenas dimensões limítrofes.
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Nas décadas de 60 e 70, na sequência da elaboração do Plano de Rega do Alentejo, foi implementada
uma série de AH de grandes dimensões, como sejam Odivelas, Roxo, Caia e Mira.
A partir dos anos 90 alavancados no financiamento comunitário, foi implementada uma série de AH
com menos dimensões do que os anteriores.
Finalmente, com a decisão de avançar com a implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva, atuou-se, em larga escala, principalmente, no distrito de Beja sendo pertencentes a este
AH cerca de 110.000 hectares beneficiados.
Há que referenciar ainda, os AH que se encontram em fase de implementação, enquadrados no
Programa Nacional de Regadio, e parte deles integrando a 2ª Fase do Empreendimento de Alqueva:

Xévora
Alargamento Minutos
Évora (2Fase Alqueva)
Cuba-Odivelas (2Fase Alqueva)
Viana (2Fase Alqueva)
Ligação Sistema Fonte SerneLigação Morgavel

Concelho

Área

Investimento

Campo Maior
Arraiolos/Montemor
Évora
Cuba
Viana Alentejo
S. Cacém/ Grândola

(ha)
1.800
445
2.970
2.790
4.606
270

(M €)
5,00
13,81
10,04
19,78
11,07

Tabela 5-33 - Regadios em fase de implementação na região Alentejo

REGADIO 2030

Pág. 219

5.4.3 Enquadramento Ambiental

Figura 5-19 - Mapa de Enquadramento Ambiental - Região Alentejo

Na região do Alentejo podem encontrar-se dois Parques Naturais, o do Vale do Guadiana e o da Serra
de S. Mamede, além da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha e o Monumento
Natural Portas do Ródão. Em relação à Rede Natura 2000, estão identificados uma série de Sítios e
ZPE relevantes para o território, e dois locais abrangidos pelo Ramsar.
Estes parques têm uma notória importância a nível ornitológico. Entre as espécies nidificantes podemse destacar, devido ao seu estatuto de conservação, a águia de Bonelli (Aquila fasciata). A gestão do
território do Guadiana tem favorecido à reintrodução do Lince ibérico (Lynx pardinus) e na bacia
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hidrográfica do rio Guadiana, de forma inédita no país, foram encontrados 4 endemismos ibéricos; é
o caso do saramugo (Anaecypris hispânica), da boga do Guadiana (Chondrostoma willkommii), do
barbo-de-cabeça-pequena (Barbus microcephalus) e do caboz-de-água-doce (Salaria fluviatilis).
O Alentejo apresenta a maior área florestal do país, com uma representação aproximada de 40% da
superfície, onde o principal agroecossistema a destacar é o montado, com as espécies, sobreiro
(Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia), junto a áreas de matagal mediterrânico.
Também nesta região, resultado da agricultura cerealífera do Baixo Alentejo, criaram-se, nas planícies
alentejanas, as pseudo-estepes importantes para as aves estepárias, como a abetarda (Otis tarda),
sisão (Tetrax tetrax) e peneireiro-das-torres (Falco naumanni). Outros exemplos de avifauna estepária
são o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), a calhandra-real (Melanocorypha calandra), o
alcaravão (Burhinus oedicnemus) e o tartaranhão-caçador (Circus pygargus). Na zona de Castro Verde,
além do estatuto de ZPE, encontra-se a única Reserva da Biosfera desta região.
Entre os novos projetos de regadio, no Alto Alentejo, temos como exemplo o futuro projeto de AH
Cancão, coincide, em parte, com a Rede Natura 2000, seja com o SIC Caia (PTCON0030) e a ZPE Torre
da Bolsa (PTZPE0059). O SIC Caia apresenta algumas rarezas, na sua área, como são as pastagens
vivazes do habitat 6220* (com Poetalia bulbosae) ou a sua importância na conservação de espécies
como a boga-de-bocaarqueada (Rutilus lemmingii), a lontra (Lutra lutra) ou o rato de cabrera
(Microtus cabrerae). No que diz respeito à ZPE Torre da Bolsa, é uma área principalmente agrícola,
predominando o cultivo de cereais, cultura relevante para a conservação de aves estepárias. Nesta
zona nidifica a abetarda (Otis tarda) e existe presença, no período reprodutor, do sisão (Tetrax tetrax).
O AH Póvoa-Moura sobrepõem-se, numa área reduzida com a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos
(código PTZPE0045). Esta área da Rede Natura 2000 é bastante diversa, com área agrícola aberta,
cerealicultura e montado. Está considerada como uma das zonas, em Portugal, mais importantes de
invernada do grou (Grus grus).
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5.4.4 Enquadramento Histórico-cultural

Figura 5-20 – Sítios Arqueológicos na Região Alentejo

Sendo esta a maior região do país, nela se encontram vestígios patrimoniais das mais diversas
tipologias e cronologias. Neste espaço Além Tejo são de destacar, antes de mais, os vestígios
associados ao Complexo Rupestre do Vale do Tejo, no qual foi identificado um vasto conjunto de
painéis com gravuras datáveis de vários períodos da pré-história.
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Da pré-história antiga é de destacar a Gruta do Escoural - Conjunto Arqueológico do Escoural
(Montemor-o-Novo), no qual se destacam as gravuras e pinturas rupestres realizadas no Paleolítico
Superior, há cerca de 20.000 anos.
Mas é do Neolítico que nos vem um dos patrimónios mais destacados da região, os monumentos
megalíticos. Antas, menires e cromeleques dispersos pelo território, mas com uma destacada
concentração nos concelhos de Évora e Reguengos de Monsaraz. Monumentos emblemáticos como
o Cromeleque dos Almendres (Évora) ou a Anta Grande do Zambujeiro (Évora), cuja dimensão
denuncia o trabalho monumental que terá mobilizado a comunidade que o ergueu.
Mas também monumentos como a Anta do Olival da Pega (Reguengos de Monsaraz), o Menir da
Meada (Castelo de Vide) ou a memória de antas feitas capelas como a de Pavia.
Na pré-história recente surgem povoados do Calcolítico, como o de Santa Vitória (Campo Maior), da
Idade do Bronze, como o de Outeiro do Circo (Beja), ou da Idade do Ferro, como o Castro da Azougada
(Moura) ou o Castro dos Ratinhos (Moura). E ainda povoados que atestam a transição entre a Idade
do Ferro e a romanização, como o Povoado das Mesas do Castelinho (Almodôvar).
Do período romano existem vestígios monumentais e emblemáticos do património nacional, como o
templo romano de Évora ou as ruínas das cidades de Ammaia (Marvão) e de Miróbriga (Santiago do
Cacém). Mas também a villa de São Cucufate (Vidigueira), a villa de Torre de Palma (Monforte), com
os seus mosaicos de musas e cavalos, ou as ruínas romanas de Troia (Grândola), com o seu complexo
industrial de salga e conserva de peixe.
Com a Idade Média vêm outros povos, com destaque para a presença árabe, pela influência que viria
a ter na região e que ainda hoje se reflete nas práticas agrícolas, na arquitetura ou na toponímia.
Presença visível nas muralhas de Alcácer do Sal ou nos vestígios islâmicos de Mértola.
Com a conquista do território às mãos dos primeiros reis portugueses, as necessidades de defesa
levam à construção de castelos e fortalezas. São de destacar as vilas e fortificações de Marvão e
Monsaraz, as torres de menagem de Beja e Estremoz, os castelos de Montemor-o-Novo, Noudar
(Barrancos), Juromenha (Alandroal), Mourão e tantos outros espalhados pelo território.
Ao longo dos séculos novas construções surgem, algumas fruto das riquezas trazidas pelos
descobrimentos e que seriam visíveis em novos estilos como o manuelino, presente em construções
visíveis em Alvito, Viana do Alentejo, Elvas ou Évora.
Com o tempo surgem outras construções emblemáticas como as fortificações de Elvas, hoje
património mundial, e que, como outras na região, advêm da necessidade de proteção da
independência de um país que hoje faz destas construções o seu património identitário comum.

REGADIO 2030

Pág. 223

5.5. Algarve

Figura 5-21 - Mapa da região Algarve (DRAPALG)

5.5.1 Aspetos geográficos distintivos
A região da responsabilidade da DRAP Algarve (fig. 5-20) tendo a norte a zona da serra algarvia,
apresenta, não obstante, uma relação muito próxima com o litoral, incluindo os trechos da foz das
linha de água que atravessam este território e que são de dimensão e importância muito diversa,
desde o rio Guadiana e passando pelo Arade, mas não esquecendo, entre outras, as ribeiras de
Aljezur(na costa sudoeste), de Odiáxere, de Quarteira(a montante da ria de Alvor),do rio Seco (a
montante da ria Formosa) e do Gilão e ainda o Vascão (este delimitando a nordeste a região) o
Odeleite e a Foupana, já no trecho final do Guadiana e até pequenos cursos de água apenas de
expressão local-sendo que boa parte das principais linhas de água regionais, nascem junto às serras
de Monchique e sobretudo do Caldeirão.
Podemos encontrar aqui cinco áreas protegidas: os Parques Naturais do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina e da Ria Formosa/Castro Marim, assim como a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e
Vila Real de Sto. António que são ecossistemas costeiros. As duas Paisagens Protegidas Locais (Fonte
Benémola e Rocha da Pena) têm o objetivo de valorizar o Barrocal. Relativamente à Rede Natura é de
destacar as zonas limítrofes de Monchique e do Guadiana, entre o Alentejo e Algarve, merecendo
ainda uma nota a zona húmida da Ribeira do Vascão.
Esta região sofre já a influência dos ventos quentes e secos do norte de África que ajuda a explicar a
diferenciação climática do Barlavento para o Sotavento algarvio- com esta última sub-região de
características hidrometeorológicas relativamente mais próximas do norte de África quando
comparada com a costa vicentina. O aquífero Silves- Querença tem expressão dominante ao nível dos
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recursos hidrogeológicos -recursos estes sujeitos a pressões de extração e de contaminação/ intrusão
salina.
Neste contexto, agravado ainda pela alterações climáticas, a existência de albufeiras que façam a
necessária regularização das disponibilidades hídricas é particularmente importante, desempenhando
os Aproveitamentos Hidráulicos do Barlavento (através das suas barragens de Odelouca e do Funcho,
na bacia do rio Arade, e do respetivo túnel de interligação)e do Sotavento (neste caso, através das
suas barragens de Odeleite e do Beliche, localizadas em afluentes do Guadiana, perto da foz e também
interligadas por um túnel) um papel fundamental no planeamento e na gestão sustentável dos
recursos hídricos da região, acompanhados por outros aproveitamentos como os da barragem da
Bravura e do Arade.
Ainda assim, associados a séries de vários anos de fraca a muito fraca pluviosidade, têm -se verificado
períodos de escassez - de que a recente preocupação associada ao abastecimento público e aos baixos
níveis das albufeiras do Sotavento é aliás paradigmática. Por outro lado, aquando da ocorrência de
períodos localizados de grande precipitação, têm-se verificado cheias e inundações de maior ou
menor dimensão, afetando, designadamente, a área urbana de Albufeira e Tavira, entre outrasexplicitando, não obstante, alguma fragilidade regional na resposta a eventos extremos - eventos que
serão cada vez mais frequentes em contexto de alterações climáticas.
Este quadro exige um compromisso difícil relativamente às atuais e às novas origens de água através
de albufeiras, havendo que assegurar de modo superabundante os caudais ecológicos a jusante, a
manutenção da conetividade e a preservação da linha de água e da sua galeria ripícola. Acresce ainda
a necessidade de atender à sensibilidade dos trechos da foz e estuarinos destas linhas de água que
são ambientes únicos de transição de ecossistemas continentais-fluviais-marinhos.
Por outro lado, estamos perante uma pressão de utilização dos recursos hídricos e designadamente
para abastecimento público que tem aqui a atividade turística como fundamental para a socioeconomia local, com capitações muito acima da média habitual e com pico de pedido precisamente
na época de estiagem. Esta problemática obrigou mesmo a que se tivesse recorrido recentemente a
importantes extrações subterrâneas nalgumas zonas para atender ao abastecimento público.
Há, pois, que trabalhar para se criar um cenário robusto e sustentável de resposta em contexto de
alterações climáticas que não só tenderá a reduzir as disponibilidades e a agravar em intensidade e
duração os períodos de escassez, como através do aquecimento global e não obstante todo um
caminho que estamos, e bem, a percorrer no sentido da eficiência hídrica e da poupança de água,
induzirá a á partida a uma tendência de aumento do pedido. E esta resposta não pode nem deve ser
encontrada ao nível de uma maior exploração dos recursos hidrogeológicos da região, mas sim ao
nível dos recursos superficiais. Haverá ainda que prevenir / reverter a descida do nível freático e a
progressão da intrusão salina - riscos acrescidos numa região geográfica como a do Algarve com uma
extensa área costeira e um conjunto de cursos de água importantes a desaguar nesta interface.
Uma solução poderá ser a da execução de pequenos açudes-móveis em locais estratégicos que
assegurem a garantia para resposta ao pedido de abastecimento público, quer no Barlavento quer no
Sotavento, em períodos de escassez -resolvendo a questão de grande sensibilidade e importância
socioeconómica associada a este pedido prioritário numa zona sobremaneira dependente do turismo
– e retirando pressão e disponibilizando os recursos hídricos de superfície necessários à agricultura de
regadio e permitindo mesmo alguma permuta pelo uso de recursos superficiais para beneficio de
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áreas agrícolas hoje servidas através de furos. Esta estratégia não só aumentará a sustentabilidade do
regadio como contribuirá para a preservação dos aquíferos.
No caso do Barlavento, uma possibilidade será a de efetuar um pequeno açude móvel na ribeira de
Odelouca já bem a jusante da foz do seu afluente da margem direita, a ribeira de Monchique que
nasce na serra do mesmo nome e que tem elevada pluviosidade em correspondência com os caudais
significativos desta ribeira-sendo que esta ribeira está em Rede Natura, tendo contribuído para a
alteação para montante do local de barragem do Odelouca que submergia este afluente. Haverá, pois,
para obstar a problemas ambientais, que procurar uma solução minimalista e que não afete a ribeira
de Monchique.
A localização deste açude pode ser então a jusante da foz da ribeira de Monchique – e concretamente
perto do local chamado de Foz do Nuno, mas a montante para obstar à ocupação do vale. Fazendo
neste local um pequeno açude tipo soleira de betão gravidade com 4m de altura máxima e dotado de
comportas habilitadas à passagem dos caudais de cheia, poderíamos ter aí um plano de água de
captação dos caudais necessários para a necessária garantia de abastecimento público, através da sua
adução direta ou elevação para a albufeira de Odelouca.
Esta solução, pela sua pequena expressão, não afetará sobremaneira a galeria ripícola da ribeira de
Odelouca e não interferirá com a ribeira de Monchique por o plano de água criado ficar confinado à
ribeira de Odelouca no trecho a jusante da foz da ribeira de Monchique. O facto de este açude ser
dotado de comportas permitirá não afetar o património edificado e agrícola do vale em caso de cheia
e minimizar a retenção de transporte sólido face à proximidade da foz do Arade e facilitará, pela sua
pequena altura, a conetividade da ribeira e a passagem de peixes.
No caso do Sotavento, uma solução em tudo semelhante, implantada na ribeira da Foupana a
montante da zona já agricultada, em local próximo da barragem de Odeleite e com os mesmos
princípios e pressupostos permitiria dispor de uma reserva de garantia de água para situações de
escassez e minimizar problemas inerentes aos caudais ecológicos e ao estuário do Guadiana
protocolados pela Convenção de Albufeira. Aliás, numa primeira fase, poder-se-ia instalar os açudes
de betão gravidade enquanto estação hidrométrica que aferisse as disponibilidades hídricas em
presença e posteriormente e de modo expedito, instalar comportas insufláveis que permitissem a
estes açudes cumprir a sua função de garantia água em cenário de escassez, com impactes mínimos e
encargos otimizados-correspondendo a uma infraestruturação fácil e de curto prazo de execução.
Uma referência é merecida à importância da adoção exaustiva de medidas de eficiência hídrica que
otimize e modernize sistemas hídricos e reduza perdas, estratégia que pode diminuir sensivelmente o
pedido de água.
Uma última nota é devida ainda à contribuição específica que a reutilização de águas residuais
tratadas e a dessalinização podem dar nesta problemática, enquanto origens de água alternativas
e/ou complementares.
De facto, numa região como a do Algarve com áreas importantes de golfe e zona ajardinadas, a
reutilização de água residuais tratadas já vai fazendo o seu caminho, comprovando a bondade da
estratégia, havendo sobretudo que concretizar uma dinâmica mais abrangente nesta matéria,
designadamente, sistematizando e regrando esta estratégia e acrescentando a sua aplicação a outras
áreas de regadio eventualmente mais vocacionadas/tolerantes - de modo a possibilitar um contributo
efetivo e significativo na redução da pressão sobre os recursos hídricos.
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Por outro lado, a dessalinização encontra no litoral algarvio, onde se centra a grande maioria do
pedido de abastecimento público desta região e por razões geográficas óbvias, uma zona
particularmente vocacionada para o efeito. Efetivamente, a proximidade do mar e as baixas cotas
altimétricas dos principais polos urbanos e áreas residenciais turísticas permitem, neste caso
específico, uma evidente otimização de encargos de adução. Acresce o facto de que o pico do pedido
de abastecimento público tem um agravamento superlativo associado ao turismo balnear,
exatamente no período de estiagem que no Algarve, até pela proximidade/influência do norte de
África, está relativamente mais extremado.
Não obstante, os encargos iniciais e permanentes de processo manter-se-ão altos, mesmo tendo
presente que soluções fotovoltaicas possam atenuar os elevados custos energéticos associados, não
sendo facilmente esta solução uma alternativa à partida viável para o fator de produção água na
agricultura de regadio, mas podendo dar um importante contributo na redução da pressão sobre os
recursos hídricos e as origens de água existentes.
Esta região tem, perante a infraestruturação inerente aos circuitos hidráulicos de adução e
distribuição para o regadio, alguma especificidade, face à ocupação do território, à sua sensibilidade
ambiental e à sua vocação turística, havendo em novos Projetos que definir traçados que ponderem
afetações e medidas de compensação ambiental e tenham, se possível outras mais valias, em linha
com o que se sinalizou acima. Por outro lado, nos perímetros atualmente em exploração, as questões
da governança podem assumir protagonismo e ser decisivas face à necessidade premente de atuação
em linha com as medidas do Plano de Eficiência Hídrica, havendo absolutamente que reduzir perdas
e otimizar procedimentos.
Para uma melhor e mais fiável resposta ao pedido de abastecimento público em contexto de
alterações climáticas, os sistemas do Barlavento e do Sotavento através de um circuito de água
tratada.
Do mesmo modo, o pedido agrícola pode contribuir para, através da rede de adução necessária ao
regadio, se caminhar para o reforço da ligação dos dois Sistemas Hidráulicos mais importantes da
região. Esta ligação corrigirá uma potencial fragilidade/insuficiência da infraestruturação hidráulica
regional - já sinalizada por diversas vezes aquando da ponderação sobre o planeamento e a gestão
macro dos recursos hídricos algarvios-e dando à infraestruturação hidráulica regional bem maior grau
de liberdade e capacidade de resposta integrada em tempos escassez.
Por outro lado, é imperativa a intervenção de um conjunto alargado de perímetros já carentes de
reabilitação e modernização, situados junto ao litoral e com grande vocação para a fruticultura que
vem sendo particularmente estimulada e valorizada nos últimos anos, com o surgimento de novos
culturas e processos produtivos mais exigentes. Os casos das Várzeas de Odeleite e de Benaciate e dos
blocos de Silves, da Lagoa e da ria do Alvor, entre outros, estão em linha com as preocupações de
eficiência hídrica assinaladas para a região.
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5.5.2 Caracterização Agrícola

Figura 5-22 - Carta de Ocupação do Solo - Região Algarve

A região Algarve é definida em função da área de influência da Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve (DRAPALG) que corresponde ao Distrito de Faro.
A região em causa tem cerca de 4.960 km2, sendo dividida nas zonas de Serra, Barrocal e Campina.
Em traços largos, a agricultura de regadio do Algarve pode ser caracterizada da seguinte forma:
• Atualmente existem cerca de 21.430 hectares regados (INE 2019) no Algarve;
• Estima-se que 74 % do volume de água utilizado pela agricultura de regadio seja proveniente
de origens subterrâneas, sendo 98,7 % deste valor captado por regadios privados;
• As origens de água são os recursos hídricos superficiais, provenientes dos sistemas OdeleiteBeliche e Silves, situados nas “extremidades” da região, e os recursos hídricos subterrâneos,
que na região central são quase exclusivamente a única origem de água;
• Existe tendência para crescimento do consumo de recursos hídricos na região, quer no diz
respeito ao abastecimento público, quer ao regadio;
• Existe uma situação de seca crónica nos últimos anos na região;
• Os aquíferos no Algarve encontram-se sobre explorados, não sendo concedidas mais licenças
para abertura de novos furos;
• Dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes, o Sotavento é relativamente moderno, o Silves,
Lagoa e Portimão encontra-se em fase de modernização e o Alvor, com uma estrutura fundiária
desfavorável, tem necessidades evidentes de ações de reabilitação e modernização;
• Em todos os AH estão incluídas áreas que à partida não serão/estão a ser utilizadas para rega,
como sejam áreas sociais e áreas com restrições ambientais como sejam os sapais;
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• Tendo em conta que estamos numa região que pretende diversificar a sua base económica, o
desenvolvimento de uma agricultura de regadio sustentável afigura-se uma medida
incontornável para aumentar a resiliência do tecido económico e social do Algarve;
• As culturas de regadio praticadas assentam em permanentes (citrinos, vinha, abacateiro e
outros), culturas forçadas e hortícolas, destinando-se boa parte da produção para exportação;
• Nos últimos anos, à imagem do resto do país, o regadio tradicional tem vindo a ser substituído
por um regadio ligado a novos projetos empresariais, em que o uso de sistemas de rega
eficientes é uma realidade;
• Verifica-se que as solicitações de áreas fora dos AH têm aumentado como precários, o que
conjugado com o facto de os AH incluírem áreas sem aptidão para o regadio, levanta a
necessidade de reformular as áreas dos perímetros de rega;
• Nesse contexto, é necessário substituir o regadio privado, que recorre a origens subterrâneas
pelo regadio público baseado em recursos superficiais;
• Esta questão põe-se com maior acuidade na região central, entre os AH de Sotavento e o AH de
Silves, Lagoa e Portimão, que distam cerca de 50 km entre si;
• É notório que as disponibilidades de recursos hídricos superficiais no Algarve não são suficientes
para as necessidades crescentes dos setores de abastecimento público e rega, previsivelmente
a curto prazo;
• Neste contexto, têm sido elencadas várias potenciais origens de água para suprir as
necessidades, tais como a utilização de Águas Residuais Tratadas, dessalinização de água do
mar e recurso a água proveniente do Pomarão;
• A concretização destas alternativas não é exequível a curto prazo, cada uma delas por uma série
de razões específicas, por forma a proporcionar uma alternativa sustentável para o setor
agrícola;
• Como alternativa exequível, a curto prazo, coloca-se a ideia de implementar açudes móveis nas
ribeiras de Monchique e da Foupana, a barlavento e a sotavento respetivamente;
• Estes açudes móveis permitem o aproveitamento dos recursos hídricos provenientes das linhas
de água onde estão inseridos, sem os inconvenientes ambientais da implementação de
barragens.
No que diz respeito à caracterização da agricultura de regadio, apresentam-se as principais métricas.
Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região Algarve, por explorações agrícolas, bem
como a sua comparação com o Continente.
%
Continente
Algarve

Total
100
100

Coletivo estatal
7.66
22.09

Coletivo privado
22.22
3.94

Privado
78.78
79.39

Tabela 5-34 - Tipo de regadio da região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que, para o Algarve, o menor peso do regadio coletivo privado,
vulgo regadios tradicionais e o maior peso dos regadios privados.
No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:
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%
Continente
Algarve

Total
16.33
22.52

Tabela 5-35 -Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

De acordo com os últimos RGA, a evolução da área regada foi a seguinte:
Ano
1989
1999
2009
2019

Área regada - ha
19.317
22.658
16.170
21.431

Tabela 5-36 -Evolução do peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

Como se pode constatar, o valor da área regada tem-se mantido constante, o que tendo em conta o
aumento da área integrada em novos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, revela a diminuição
dos regadios privados, os quais, como sabemos assentam quase exclusivamente em recursos hídricos
subterrâneos. Tendo em conta o ordenamento cultural assente em culturas permanentes utilizadoras
de sistemas gota-a-gota, bem como a maior eficiência do recurso água nos leva a concluir que as
dotações médias têm tendência a diminuir.
A agricultura de regadio no Algarve assenta na seguinte ocupação cultural:
Culturas
Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
18.707
2.135
589
21.431

%
87.29
9.96
2.75
100.00

Tabela 5-37 - Ocupação cultural do regadio na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, verifica-se que as culturas permanentes consistem na quase exclusividade das
culturas regadas no Algarve. Esta região apresenta tradicionalmente um grande peso de frutícolas,
especialmente citrinos, como se pode ver no quadro seguinte:
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•

Culturas Permanentes

Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
Frutos subtropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras
Total

Área - ha
1.065
13.592
1.915
1.078
399
648
0
18.707

%
5.69
72.66
10.24
5.76
2.13
3.46
0.05
100

Tabela 5-38 - Culturas Permanentes na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Verifica-se que, os citrinos são o grupo de culturas permanentes mais significativos. Os frutos
subtropicais, especialmente os abacates, encontram-se na segunda posição.
•

Culturas Temporárias
Culturas
Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

Área - ha
310
21
19
279
66
131
862
276
171
2.135

%
14.52
0.98
0.89
13.07
3.09
6.14
40.37
12.93
8.01
100

Tabela 5-39 - Culturas Temporárias na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Verifica-se que as culturas temporárias assentam em sistemas culturais intensivos, como é o caso das
hortícolas, flores e ornamentais.
•

Pastagens permanentes

A área ocupada por pastagens permanentes é de 589 ha.
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•

Sistemas de rega

Área
%

Total
21.431
100

Gravidade
1.276
5.95

Sob-Pressão
20.155
94.05

Aspersão
964
4.50

Localizada
19.190
89.54

Tabela 5-40 - Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Centro

Associado ao ordenamento cultural existente, constata-se que os sistemas de rega utilizadas assentam
quase exclusivamente na rega gota a gota, que é o mais eficiente.
No quadro seguinte apresentam-se os AH do Algarve, incluindo os classificados nos tipos II, III e IV.

Figura 5-23 – Mapa dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Algarve

Aproveitamento
Sotavento Algarvio
Silves, Lagoa e Portimão
Alvor
Várzea Benaciate
Malhada Peres
Vale de Loulé
Caroucha
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Grupo
II
II
II
III
IV
IV
IV

Área beneficiada -ha
8.331
2.300
1.747
365
56
50
50

Início Exploração
1997
1956
1959
1995
2004
2004
1999
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Pinhal
Corte Pequena
Vaqueiros
Pessegueiro
Preguiça
Pão Duro
Almada d´Ouro
Pisa Barro
Grainho
Mealha
Total

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
-

48
39
35
25
24
24
20
20
15
12
13.161

1989
1994
2009
1988
1987
1985
1994
1985
1996
-

Tabela 5-41 - AH do Algarve classificados pelos diferentes tipos II, III e IV

De uma forma geral, podem-se dividir os AH existentes na região, em 2 grandes grupos: os AH tipo II
existentes na zona de campina, situados a barlavento e sotavento, e os AH de tipo IV de pequenas
dimensões situados na sua maioria no barrocal e na serra.
Os primeiros AH a serem implementados, na década de 50, situam-se na zona de barlavento e são
assentes nas linhas de água, como sejam Alvor e Silves, Lagoa e Portimão. O AH de maiores dimensões
é o Sotavento Algarvio, implementado na década de 90, em zona de campina, o qual tem por origens
de água albufeiras situadas na margem direita do rio Guadiana.
Os restantes AH, com exceção de Benaciate, são de pequenas dimensões e situam-se principalmente
no Barrocal e na Serra.
Há que referenciar ainda o AH da Várzea de Odeleite que se encontra em fase de implementação:

Várzea Odeleite

Concelho
Castro Marim

Área - ha
132

Investimento – M €
1,7

Tabela 5-42 - Regadios em fase de implementação na região Algarve
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5.5.3 Enquadramento Ambiental

Figura 5-24 – Mapa áreas de proteção ambiental no Algarve

A região do Algarve e o Sudoeste alentejano costeiro, apresentam, dentro da Rede Nacional, 5 áreas
protegidas. Os Parques Naturais do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e da Ria Formosa/Castro
Marim, assim como a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Sto. António, são
ecossistemas costeiros. As 2 Paisagens Protegidas Locais (Fonte Benémola e Rocha da Pena) têm o
objetivo de valorizar o Barrocal.
Ao abrigo da Rede Natura 2000, existem na zona do Algarve, 5 Zona de Proteção Especial (ZPE) e 10
Sítios de Importância Comunitária (SIC), vários deles coincidindo, em localização, com as áreas
nacionais anteriormente citadas. Destacar as zonas limítrofes de Monchique e do Guadiana, entre o
Alentejo e Algarve. Já no que diz respeito às zonas húmidas, definidas na Convenção de Ramsar,
identificam-se 4 zonas, destacando-se a Ribeira de Vascão.
Nesta zona do país, de clima temperado, predominam ecossistemas costeiros e florestas de pinheiromanso (Pinus pinea), sobreiro (Quercus suber) e eucaliptal (Eucalyptus spp.). Nas zonas de pinhais
costeiros, dunas litorais com vegetação e pomares tradicionais, aparecem espécies singulares, como
o camaleão (Chamaeleo chamaeleon). A distribuição desta espécie, restringe-se ao litoral algarvio,
sendo que a sua ocorrência se encontra entre Vila Real de Santo António e Lagos.
O lince ibérico (Lynx pardinus), mamífero endémico da Península Ibérica, e em perigo de extinção, tem
como territórios principais e de reprodução, em Portugal, as zonas de Algarve e Alentejo. Zonas estas
que também apresentam uma variedade de endemismos florísticos.
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5.5.4 Enquadramento Histórico-cultural

Figura 5-25 – Sítios Arqueológicos no Algarve

Última região a ser conquistada pelos primeiros reis de Portugal ao domínio muçulmano, foi aquela
onde presença árabe mais se fez sentir. Uma herança de cinco séculos que ficaram marcados no
próprio nome: Al-Gharb, O Ocidente.
Mas a presença humana na região, como em todo o território nacional, vem de muito antes.
Podemos aqui referir monumentos megalíticos como a Anta da Pedreirinha (Silves), o Menir de
Aspradantes (Vila do Bispo) ou os menires dos Gregórios, dos Abrutiais ou da Vilarinha, em Silves. Mas
também o povoado calcolítico do Cerro do Castelo de Santa Justa (Alcoutim) ou os monumentos
megalíticos de Alcalar (Portimão), um conjunto de túmulos datáveis do III milénio a.C.
Vestígios como a necrópole das Soalheironas (Alcoutim), datável da Idade do Bronze, ou a necrópole
da Idade do Ferro da Quinta da Queimada (Lagos).
De época romana são diversos os contextos existentes, desde os vestígios das antigas cidades de Balsa
(próxima de Tavira) ou de Ossonoba (atual Faro), às villas romanas do Cerro da Vila (Loulé) ou de
Milreu (próximo de Faro). Mas também vestígios como as ruínas da Boca do Rio (Vila do Bispo) ou a
estação da Quinta da Abicada (Portimão).
Surgem também vestígios visigóticos e associados a ocupações da alta idade média, como é o caso
das necrópoles de Vale de Condes (Alcoutim), de Vale Fuzeiros – Carrasqueira (Silves) ou do Poço dos
Mouros (Silves).
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Mas é da presença islâmica que surgem os vestígios mais emblemáticos e que diferenciam o
património da região do resto do país. São cinco séculos de presença árabe, entre o séc. VIII e o séc.
XIII, que vão marcar o território e que ainda hoje se podem encontrar nos nomes das povoações, na
arquitetura dos monumentos, nas chaminés, na língua ou na culinária.
Vestígios visíveis um pouco por todo o Algarve e que têm o seu expoente em construções como o
Castelo Velho de Alcoutim, o castelo de Paderne (albufeira), os castelos e muralhas de Silves, Aljezur
ou Loulé. Em construções como o Ribat da Arrifana (Aljezur), interpretado como sendo um conventofortaleza islâmico. Mas também nos inúmeros vestígios ainda existentes de alcarias (pequenos
povoados) dispersos pelo território.
Só em meados do séc. XIII, no reinado de D. Afonso III, as terras algarvias seriam definitivamente
conquistadas ao domínio muçulmano. Sendo a última região a incorporar o território continental, teria
desde cedo um estatuto próprio, patente no título dos monarcas: Rei de Portugal e do Algarve.
Região com uma forte ligação ao mar, a expansão marítima portuguesa haveria de trazer novos rumos
às gentes algarvias. Passado ainda hoje marcado pelos monumentos presentes na ponta de Sagres,
também ela símbolo de uma memória coletiva de âmbito nacional.
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6.

INTERVENÇÕES IDENTIFICADAS

6.1. Região Norte
6.1.1 Reabilitação e Modernização

Figura 6-1 – Intervenções em Regadios Existentes no Norte

Na região Norte, apresenta-se o conjunto de aproveitamentos hidroagrícolas, do Tipo II e III,
implementados na sua maioria nos anos 90 e na primeira década do século XXI.
Aproveitamento
Macedo Cavaleiros
Vale da Vilariça
Veiga de Chaves
Rego do Milho
Temilobos
Sabariz- Cabanelas
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Grupo
II
II
II
III
III
III

Área beneficiada -ha
2.928
2.365
1.658
500
475
381

Início Exploração
1991
2005/8
1999
2007
2004
Década 70
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Camba
Vale Madeiro
Gostei
Alfândega da Fé
Mairos
Curalha
Crasto
Burgães
Prada
Total

IV
III
IV
II
IV
IV
IV
IV
-

320
300
280
270
125
120
110
106
100
10.038

1998
2004
1995
1973
1997
1994
1996
1940
1996
-

Tabela 6-1 - Conjunto de aproveitamentos hidroagrícolas, do Grupo II e III

Pode-se constatar que estes AH são, de uma forma geral, recentes, tendo, na sua maioria, sido
implementados a partir dos anos 90, tendo por base o trabalho de levantamento efetuado, no âmbito
do PDRITM.
Em termos genéricos podemos dividir os perímetros de rega coletivos da região, nos seguintes casos,
refletindo as especificidades existentes - Aproveitamento da Vilariça; Aproveitamento de Macedo de
Cavaleiros; Aproveitamento de Armamar; Aproveitamento de Burgães; Aproveitamentos
implementados desde os anos 90.
•

Aproveitamento da Vilariça

O Aproveitamento da Vilariça, implementado em 2005/8, com dimensão significativa para a região
(2.365 hectares), e sendo um local onde existe uma grande dinâmica empresarial, tem vindo a
desenvolver-se significativamente, atraindo investidores dentro e fora da região com o objetivo de
produzir amêndoas, pomóideas, prunóideas, vinha e hortícolas.
A existência de áreas adjacentes ao perímetro onde existem áreas de regadio precário, ou manchas
de solos com elevada capacidade, mas que se encontram em sequeiro, leva a que, naturalmente, se
procurem novas soluções para aumentar os recursos hídricos disponíveis, sendo de assinalar:
- Alteamento da Barragem da Burga e implementação da Barragem do Cerejal – Esta ação foi
candidatada ao PNR, envolve um investimento 9.3 milhões de euros, para uma área de 320 hectares,
teve um parecer favorável do IFAP e encontra-se em avaliação pelo BEI;
- Ampliação do Bloco Norte do Aproveitamento Hidroagrícola da Vilariça – Esta ação foi candidatada
ao PNR, envolve um investimento de 1.31 milhões de euros, para uma área de 203 hectares, e foi
homologada pelo Ministério da Agricultura;
- Barragem da Laça, com o objetivo de beneficiar cerca de 700 hectares.
•

Aproveitamento de Macedo de Cavaleiros
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Este AH foi implementado em 1991, tem como origem de água a albufeira do Azibo, e beneficia perto
de 3.000 hectares. Por um conjunto de razões, das quais temos de referir a situação cadastral assente
em minifúndio, a área regada atualmente anda pela ordem dos 800 hectares.
Atualmente, existem necessidades de proceder a ações de reabilitação e modernização:
•
•
•

Reabilitação de troços de condutas e de equipamentos de manobra e proteção – 4.164 M€
Modernização e automatização da rede primária – 3.837 M€
Aproveitamento de Armamar

Este aproveitamento é recente, homogéneo, alicerçado na produção de maçã, e em menor escala na
cereja, pretendendo implementar um sistema de controlo automático dos hidrantes de rega.
•

Aproveitamento de Burgães

Este aproveitamento, como se viu anteriormente é dos mais antigos em funcionamento em Portugal,
situado em Vale de Cambra ocupando uma área de minifúndio. Este aproveitamento foi
intervencionado recentemente nas infraestruturas de adução, nos açudes, sendo necessário realizar
a curto prazo a reabilitação do Canal 2.
•

Outros aproveitamentos

Dentro desta categoria, incluem-se os AH com menores dimensões que foram implementados nos
anos 90, incorporando conceções da época que se encontram atualmente desatualizadas, face às
exigências crescentes do uso eficiente da água.
Assim, haverá que realizar um esforço de modernização, a qual passa pela instalação de contadores,
sistemas de telemetria e telegestão. Paralelamente, existem necessidades de implementação de
sistemas de caminhos dentro dos perímetros.
Tendo por base as candidaturas apresentadas no âmbito da medida 3.4.2., bem como os
desenvolvimentos ocorridos, é possível ter uma perspetiva das diferentes necessidades de
intervenção no que diz respeito à reabilitação e modernização dos AH.
Neste contexto, foram aprovadas 6 candidaturas com dotação, envolvendo um investimento global
de 22.8 M €.
No que diz respeito às candidaturas aprovadas sem dotação, o panorama foi o seguinte:
Aproveitamentos

AH Macedo Cavaleiros
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Intervenção
Reabilitação de troços de
condutas e de equipamentos de
manobra e proteção.
Modernização e Automatização
da Rede Primária.

Investimento M €
4.164
3.837
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AH Vilariça

AH Temilobos
AH Vale Madeiro
AH Curalha
AH Mairos
AH Prada
AH Gostei
AH Rego do Milho
Total

Reabilitação e Modernização AH
Vilatiça.
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das
infraestruturas hidroagrícolas
-

2.98

0.494
0.603
0.275
0.626
0.179
1.655
0.707
15.520

Tabela 6-2- Candidaturas aprovadas sem dotação

Constata-se que foram aprovadas 10 candidaturas propostas por 9 diferentes AH com um
investimento total de 15.520 M €.
Verifica-se que, dos 15 AH existentes na região Norte apenas Crasto e Alfândega da Fé não
apresentaram candidatura, o que no caso do último, se explicará por ter sido objeto de obras de
reabilitação em 2014.
Existiram 2 AH que apresentaram 2 candidaturas cada, Macedo de Cavaleiros e Vilariça. As
candidaturas apresentadas para Macedo foram aprovadas sem dotação, enquanto que para Vilariça,
foi aprovada uma candidatura sem dotação e outra com dotação (não considerada no âmbito deste
estudo).
Posteriormente, no âmbito do 12º Aviso da Medida 3.4.2., que corresponde à realização de estudos,
foram apresentadas as seguintes candidaturas, tendo as mesmas sido aprovadas:
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Aproveitamentos

Intervenção

Investimento
M€

AH Macedo de
Cavaleiros

Modernização da Regulação da Água no Canal Condutor Geral dos Blocos
da Margem Direita e Ampliação do Reservatório do Bloco de Salselas do
Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros, Modernização e
Reabilitação dos Órgãos de Comando e Segurança de 6 condutas do Bloco
de Macedo de Cavaleiros: Condutas C.3, C.4, C.5, C.6.1, C.6 e C.7, do AH de
Macedo de Cavaleiros e Atualização do Cadastro das Parcelas Beneficiadas
pelo Bloco de Macedo

0.482774

AH Gostei
AH Temilobos
AH Vale Madeiro
AH Rego Milho
AH Burgães
AH Prada

Estudos e Projetos para Reabilitação e Modernização das Infraestruturas
Hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das Infraestruturas Hidroagrícolas
Estudos e Projetos para Reabilitação e Modernização das Infraestruturas
Hidroagrícolas
Reabilitação e Modernização das Infraestruturas Hidroagrícolas
Projeto execução reabilitação canal 2
Estudos e Projetos para Reabilitação e Modernização das Infraestruturas
Hidroagrícolas

0.165264
0.134316
0.122693
0.18081
0.04754
0.068610

Tabela 6-3- - Candidaturas 12º Aviso da Medida 3.4.2

Pela análise das candidaturas apresentadas, constata-se que o AH de Burgães que já tinha sido
beneficiado no 1º aviso apresentou uma nova candidatura.
Em relação às restantes candidaturas, verifica-se que, nalgumas situações foram voltadas a ser
apresentadas ações já consideradas no âmbito do 1º aviso, aprovadas sem dotação orçamental, como
no caso de Macedo de Cavaleiros, Temilobos, Vale Madeiro, Rego do Milho, Prada e Gostei.
Os AH de Curalha e Mairos, que tinham apresentado candidaturas aprovadas sem dotação não
apresentaram nenhuma ação neste aviso.
Obviamente que as entidades gestoras do próximo programa financiador fixarão os seus critérios de
análise, mas afigura-se que na região Norte dever-se-á ter em conta a existência de AH que não foram
beneficiados no último quadro, da sua dinâmica, da sua maturidade e do impacte da sua intervenção.
Cumpre assinalar que, em última análise, a vontade de realizar as ações estará sempre dependente
das intenções dos beneficiários.
A implementação da Medida 3.4.2., no que diz respeito à reabilitação e modernização, apresenta-se
no seguinte quadro resumo:
AH
M. Cavaleiros
Vilariça
V. Chaves
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Aprovada c/ dotação
2
1

1º Aviso
Aprovada s/ dotação
2
1
-

Reprovada
-

2º aviso

Total

1
-

3
3
1

Pág. 241

R. do Milho
Temilobos
S. Cabanelas
Camba
V. Madeiro
Gostei
Alfandega Da Fé
Mairos
Curalha
Crasto
Burgães
Prada
Total

1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
10

-

1
1
1
1
1
6

2
2
1
1
2
2
0
1
1
0
1
2
22

Tabela 6-4- Implementação da Medida 3.4.2

No seguimento da informação anterior, as ações a desenvolver na Região Norte, o seu ponto de
situação e o montante de investimento envolvido é o seguinte:
Aproveitamentos

AH Macedo
Cavaleiros

AH Vilariça

AH Temilobos

AH Vale Madeiro

AH Curalha

AH Mairos

REGADIO 2030

Intervenção
Reabilitação de troços de
condutas e de
equipamentos de
manobra e proteção.
Modernização e
Automatização da Rede
Primária.
Total
Reabilitação e
Modernização AH Vilariça.
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das

Investimento

12º Aviso + PDR 342

Não considerado 342

4.164 M €

X

-

3.837 M €

X

-

8.001 M €

X

-

2.81M €

-

X

0.888 M €

X

-

0.673 M €

X

-

0.275 M €

-

X

0.626 M €

-

X
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AH Prada

AH Gostei

AH Rego do Milho
AH Burgães
Várzea da Bezelga
Veiga de Chaves
Veiga de Chaves
Total

infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação e
Modernização das
infraestruturas
hidroagrícolas
Reabilitação Canal 2
Reabilitação
Impermeabilização canal
condutor geral
Modernização do AH
-

0.558 M €

x

-

1.250 M €

X

-

0.763 M €

X

-

0.410 M €
0.975 M €

X
-

X

3.056 M €

-

X

0.421 M €
20.70 M €

12.54 M €

X
8.16 M €

Tabela 6-5- Ações a desenvolver na Região Norte

Verifica-se que as diversas ações previstas, no âmbito da reabilitação e modernização dos AH para a
região Norte, tendo em conta o volume de candidaturas apresentadas na Medida 3.4.2., quer outras
intervenções sinalizadas pela DGADR implicam um montante de investimentos de cerca de 20.70 M
€. O montante de investimento necessário para ser financiado no âmbito do período 2020-2030 está
dependente dos resultados das candidaturas aprovadas no âmbito do 12º aviso da Medida 3.4.2., e
da abertura de novo anúncio que poderá financiar, em maior ou menor grau, as ações anteriores.
No caso de, na Região Norte, estas ações tiverem desenvolvimento no âmbito do PDR até 2025,
implicam a realização de investimentos de, pelo menos, 12.54 M€.
A este valor, poderão ser acrescentados 8.16 M € referentes às ações identificadas que não se
encontram candidatadas.
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6.1.2 Reforço de Segurança de Barragens

Figura 6-2 – Intervenções previstas em Segurança de Barragens no Norte

Na zona de atuação da DRAP Norte identificaram-se as ações que as diversas entidades gestoras dos
aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos, que ainda não se encontram com
financiamento assegurado, e complementaram-se estes elementos com informações fornecidas pela
DRAP e DGADR, tendo-se obtido as seguintes intervenções a efetuar:

Barragem

Código
Projeto

Estado

Parecer

Investimento
Total €

Curalha

350 000

Mairos

300 000
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Obras a realizar na sequência dos estudos
I. Estudo hidráulico para caudais de cheia
com um T = 2000 anos; II. Plano de
verificação do descarregador de superfície;
III. Projeto de execução da ampliação do
descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
levantamento topográfico e o estudo
geotécnico.
I. Estudo hidráulico para caudais de cheia
com um T = 2000 anos; II. Plano de
verificação do descarregador de superfície;
III. Projeto de execução da ampliação do
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Prada

240 000

Gostei

740 000

Rego do
Milho

240 000

Vale Madeiro

300 000
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descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
levantamento topográfico e o estudo
geotécnico.
I. Projeto de execução da ampliação do
descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
levantamento topográfico e o estudo
geotécnico
Propõe-se a implementação das
intervenções previstas no PEI, PO e PVDS.
Estes incluem trabalhos de limpeza no corpo
da barragem, na zona de restrição a jusante
do descarregador de superfície e da descarga
de fundo, a reposição do enrocamento de
proteção nos parâmetros de montante e
jusante, de reabilitação do betão do canal do
descarregador de superfície, da reabilitação
dos equipamentos da descarga de fundo,
bem com da reabilitação dos equipamentos
da torre de tomada, bem como da colocação
de uma estrutura de proteção no acesso à
torre de manobra. Está ainda prevista a
instalação de equipamentos de medição de
consumo de água.
i. Estudo hidráulico para caudais de cheia
com um T = 2000 anos; ii. Plano de
verificação do descarregador de superfície;
iii. Projeto de execução da ampliação do
descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
levantamento topográfico e o estudo
geotécnico.
I. Estudo hidráulico para caudais de cheia
com um T = 2000 anos;
II. Plano de verificação do descarregador de
superfície para descarregar caudais de cheia
com um T = 2000 anos;
III. Projeto de execução da ampliação do
descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
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Armamar

Freixeda

240 000

PDR2020342033193

Decidido Desfavorável

Desfavoráv
el

187 024

400 000

Burgães

Santa
Justa/Vilariça
Ribeiro
Grande e
Arco/Vilariça

Estudo prévio

640 000

Estudo prévio

60 000

Estudo prévio

50 000

Esteivinha

Estudo prévio

400 000

Várzea da
Bezelga

Estudo prévio

300 000
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levantamento topográfico e o estudo
geotécnico.
Estudo hidráulico para caudais de cheia com
um T = 2000 anos;
Plano de verificação do descarregador de
superfície;
Projeto de execução da ampliação do
descarregador de superfície ou de
construção de um descarregador de
superfície adicional para o descarregamento
de caudais de cheia com um período de
retorno de T = 2000 anos, constituído por
todas as peças escritas e desenhadas de
acordo com a legislação em vigor, incluindo o
levantamento topográfico e o estudo
geotécnico.
Remodelação do corpo e fundação da
barragem, construção de tomada de água e
descarga de fundo, instalação de medição de
caudais
Projeto de Execução para Melhoria das
Condições de Segurança da Barragem de
Burgães - instalação de iluminação,
motorização da descarga de fundo, proteção
do betão do descarregador de cheias e
paramento de jusante
Levantamento topográfico da soleira
descarregadora e verificação das condições
de descarregamento Instalação de marcas
topográficas na soleira e/ou colocação de
alvos na base dos pilares do passadiço
instalação de sonda de nível na albufeira
reparação de estanqueidade da comporta
plana e aquisição da válvula de segurança da
descarga de fundo instalação de boias de
sinalização na entrada da tomada de água e
da descarga de fundo instalação de
iluminação no passadiço e varandim da
descarga de fundo monitorização da
comporta da descarga de fundo aquisição do
gerador de emergência reparação das
patologias no betão proteção da crista e
paramento de jusante com argamassa com
resina epoxi Elaboração de projeto para
suprir as deficiências
Bacia de Dissipação de energia, PT do POC,
Testagem do sistema de aviso e alerta
Construção de um medidor de caudal e do PT
do POC
Execução de obras para eliminar as
passagens de água pelo corpo da barragem e
junto da fundação Elaboração do projeto de
execução e construção de um uma fonte de
energia e do POC
Elaboração de estudo de segurança;
Elaboração e implementação do Plano de
Observação; Tratamento dos repasses nas
zonas das soleiras descarregadoras;
tratamento da bacia de dissipação;
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Adaptação da descarga de fundo às
disposições regulamentares.

Tabela 6-6 – Ponto de Situação das Intervenções em Segurança de Barragens no Norte

Assim, nesta região prevê-se intervir em 14 barragens, dos 14 aproveitamentos hidroagrícolas
existentes, através de 15 ações distintas, o que implica um investimento total de cerca de 4 447 024
€., com a seguinte distribuição:

Projetos

Total

15

4 447 024 €

Tabela 6-7 – Resumo Intervenções em Segurança de Barragens no Norte

6.1.3 Novos Regadios

Figura 6-3 – Novos Regadios Identificados no Norte
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Plano estratégico da água na Região Norte
- Plano de adaptação da gestão dos Recursos Hídricos às alterações climáticas As alterações climáticas constituem um grande problema para a Região Norte e colocam-lhe grandes
desafios de adaptação aos seus impactos em todo território, em particular, no que se integra nas CIM
Terras de Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro.
As alterações climáticas têm como consequência a ocorrência de um maior número de episódios de
seca, que irão provocar impactos ambientais significativos como a perda de biodiversidade, a
diminuição das produções agrícolas e pecuárias e o desaparecimento de áreas florestais consequência
da incapacidade de adaptação de espécies e de uma maior ocorrência de incêndios. Em consequência
o sector agrícola perderá competitividade, os territórios, perderão atratividade e as zonas rurais
continuarão a perder população.
A água já é um recurso escasso, deve ser usado de forma eficiente, e verá a sua disponibilidade cada
vez mais comprometida se não se acautelar e promover o seu armazenamento.
Atualmente existem no território albufeiras de grande dimensão, em que a água é utilizada quase que
exclusivamente para a produção de energia elétrica e outras, na generalidade de pequena dimensão,
concebidas essencialmente para irrigar solos agrícolas de baixas, em que a água é
predominantemente utilizada pela agricultura e esporadicamente para outros fins, como o
abastecimento público. Mas a capacidade de armazenamento destas últimas não consegue fazer face
a dois anos de seca consecutivos o que coloca em risco não somente os investimentos já realizados
pelos agricultores como a dinâmica que se vem verificando no sector. Acresce o impacto que ocorrerá
nos sectores da transformação e comercialização.
O despovoamento dos territórios anda a par da desertificação. Nas últimas décadas já nem as sedes
de concelho conseguem reter população e o efeito do despovoamento verifica-se em todo o interior
Norte, com particular incidência nas CIM de Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega, e
também nas zonas de montanha do Entre Douro e Minho.
O Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 considera na sua visão estratégica a
necessidade de “promover a coesão do território por via de programas orientados para a preservação
da biodiversidade, a valorização do capital natural e a transformação da paisagem, apostando numa
floresta ordenada e resiliente e numa atividade agrícola adaptada ao território, preparada para
enfrentar os efeitos das alterações climáticas e para cadeias curtas de distribuição e de consumo”. O
Plano de Recuperação e Resiliência, para a retoma do crescimento sustentável e incluso, prevê na
dimensão Resiliência, o roteiro “Competitividade e Coesão Territorial” onde se inclui a componente –
Infraestruturas, Florestas e Gestão Hídrica.
A Estratégia de Desenvolvimento do Norte para Período de Programação 2021-27 refere que “A
agricultura e as suas boas práticas são fundamentais para a produção de bens públicos
agroambientais e de externalidades positivas ou a minimização de externalidades negativas,
resultantes do simples abandono ou da alteração da ocupação e uso do solo, como a preservação da
biodiversidade e da paisagem, o combate à erosão hídrica e eólica dos solos, a gestão dos ciclos da
água e a redução do assoreamento dos cursos hídricos, o incremento do sequestro de carbono ou a
prevenção de riscos abióticos, como os incêndios. Estes bens públicos são decisivos para a dinamização
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de outras atividades produtivas em meio rural, fundamentais para a diversificação e resiliência
económica e social, a promoção de emprego e de emprego qualificado, a sustentação dos pequenos
aglomerados e centros urbanos e, assim, para a gestão demograficamente equilibrada dos territórios.
Sem eles, não será possível dinamizar o turismo ou desenvolver a indústria agroalimentar, atividades
insubstituíveis na valorização dos recursos endógenos, nem dispor de território compatível com os
objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Em relação às massas de água superficiais, a sua presença, seja
em contexto rural ou urbano, poderá assumir-se como um fator de diferenciação com mais-valias
sociais e económicas em termos de atratividade, nomeadamente para atividades económicas, turismo,
recreio e lazer.(…) Torna-se necessário garantir a salvaguarda das grandes reservas estratégicas de
água superficial, assegurando o bom estado das massas de água e a valorização dos serviços de
ecossistema prestados. Estas considerações estendem-se, naturalmente, às grandes reservas
estratégicas de água subterrânea, numa perspetiva integrada de salvaguarda do abastecimento
público e de sustentabilidade da produção agroalimentar, contrariando a tendência de abandono das
áreas predominantemente rurais”.
O Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 e a Estratégia de Desenvolvimento do
Norte para Período de Programação 2021-27 convergem em visão e objetivos no combate às
alterações climáticas e no suporte às atividades económicas em meio rural de forma a assegurar a
coesão e o aumento da resiliência dos territórios.

A agricultura e a pecuária enquanto atividade económica
A Região Norte, não obstante a melhoria de desempenho verificada nos sectores agrícola e pecuário,
é muito deficitária na generalidade dos produtos agrícolas e pecuários, com exceção do leite, pelo que
é importante que estes setores respondam cada vez mais às necessidades dos consumidores locais. O
contributo dado pela agricultura ao sector do Turismo é chave para assegurar qualidade e
diferenciação. O aumento da capacidade exportadora é também importante de forma a diminuir o
saldo da balança comercial de forma sustentável.
A água é um fator chave na sustentabilidade e competitividade da agricultura e da pecuária, mas
também na manutenção dos sistemas agrícolas e pecuários geradores de biodiversidade.
Proposta DRAP Norte
A água é um recurso que tem um papel determinante sobre os restantes recursos, constitui o
elemento charneira para a valorização dos territórios e para a manutenção das populações nesses
territórios.
Tendo em consideração:
Os cenários de alterações climáticas e impactos previstos, a realidade existente na Região Norte no
que respeita às necessidades das populações, das actividades económicas em particular Agricultura,
Florestas e Turismo, da Biodiversidade, dos valores ambientais e paisagísticos, a água assume uma
relevância estratégica e um papel de charneira;
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A necessidade de atuar de forma proactiva e preventiva por forma a preparar os territórios da região
Norte para os impactos previstos e a possibilitar a utilização dos recursos existentes na Região, de
forma sustentável;
A progressão das alterações climáticas, urge intervir sem perda de tempo.
Assim, importa estudar de forma holística este recurso tendo em vista, as necessidades e o modo
como se poderá disponibilizar e reforçar a distribuição para mitigar a previsível “escassez de água” e
aumentar a resiliência dos territórios e das atividades que nele se desenvolvem, em particular nas
zonas rurais e periurbanas.
Importa ainda que a Região Norte conheça e disponha de alternativas para uma rede de
Infraestruturas ambientais, que assegure, o armazenamento (reservatórios estratégicos de água com
capacidade plurianual) e distribuição de água pelo território (para zonas sem reservatórios de água
superficiais e/ou para reforço de barragens existentes, que retire pressão sobre as águas subterrâneas
e contribua para a “reposição de água nas massas de água subterrânea”) e para as quais sejam
avaliados os impactes produzidos.
Importa por último que a região Norte disponha de um Plano Estratégico para a Água que tenha por
finalidade, mitigar a “escassez de água” e aumentar a resiliência dos territórios e das atividades que
nele se desenvolvem, tendo em conta os cenários de alterações climáticas, em particular nas zonas
rurais e periurbanas assegurando a disponibilidade e distribuição do recurso água pelo território.
Assim, propõe-se seja elaborado Plano Estratégico para a Água na Região Norte, precedido de um
Estudo Prévio que considere alternativas.
O Plano visa salvaguardar a capacidade de os territórios acomodarem as populações que neles
queiram viver e trabalhar, possibilitar que os espaços agrícolas e florestais proporcionem os múltiplos
bens e serviços que contribuam para o desenvolvimento sustentável do país, reduzindo a
vulnerabilidade às alterações climáticas
O Plano deve refletir uma abordagem territorial integrada e ter uma ótica multifuncional; que delineie
o modo como será assegurada a disponibilização de água pelo território, de forma a prevenir a
degradação da biodiversidade e da paisagem, dos sistemas agrícolas, pecuários e florestais existentes
e possibilitar o desenvolvimento sustentável das atividades económicas relacionadas com a
agricultura, pecuária, floresta e turismo e também criar melhores condições de habitabilidade nos
territórios.
O Plano deve contemplar medidas de adaptação às alterações climáticas, que prevejam
nomeadamente, a regularização da disponibilidade de água para a agricultura através do aumento da
capacidade de armazenamento anual e interanual, de captação e de adução promovendo o reforço
do regadio e do uso sustentável da água pela agricultura, (num quadro de planeamento e gestão
integrada dos recursos hídricos norteado, designadamente, pelo Plano Nacional da Água, pelos Planos
de Gestão das Regiões Hidrográficas e pelo Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água).
O Plano enquadra-se nos objetivos do Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, mas
terá que vir a ser considerada esta componente de investimento para a Região Norte, tal como o foi
para outras regiões.
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O Plano será precedido de um Estudo Prévio que definirá, entre outros aspetos, alternativas para uma
rede de Infraestruturas ambientais, que assegure, o armazenamento (reservatórios estratégicos de
água com capacidade plurianual) e distribuição de água pelo território (para zonas sem reservatórios
de água superficiais e/ou para reforço de barragens existentes e para retirar pressão sobre as águas
subterrâneas).
Os objetivos do Plano incluem aumentar a resiliência, reduzir os riscos e manter a capacidade de
produção de bens e serviços nos territórios. Na Agricultura i) Reforçar a disponibilidade de água para
a agricultura; ii) Aumentar a capacidade de armazenamento e de rega; iii) Manutenção/ preservação
dos serviços dos ecossistemas. Serão ainda contempladas as áreas das Florestas, do Turismo e do
Abastecimento Público
DRAPN, 08 de julho 2021

Melhoramento das condições do serviço de água no Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale da Vilariça

O ubérrimo Vale da Vilariça localiza-se em plena Terra Quente, no distrito de Bragança, repartindo-se
administrativamente por nove freguesias pertencentes a três concelhos: Vila-Flor, Alfândega da Fé e
Torre de Moncorvo. Incluído parcialmente na Região Demarcada do Douro, o vale desenvolve-se
sensivelmente segundo a direção Norte/Sul, acompanhando a falha tectónica, entre as cotas [250] e
[100], tendo como eixo primário a ribeira da Vilariça, a principal linha de água de uma rede
hidrográfica muito sujeita a regime torrencial, fruto dos acentuados declives.
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A ribeira nasce na Serra de Bornes, a norte da povoação da Burga, sendo um afluente da margem
direita do rio Sabor no qual desagua já muito próximo do Douro. Climaticamente o Vale apresenta
Verão quente e seco, e Inverno moderadamente frio, o que permite a existência de culturas
mediterrânicas: oliveira, vinha, amendoeira, citrinos.
Nas zonas de meia encosta e com disponibilidade de rega tem crescido a área dedicada a pomares de
prunóideas. Nos terrenos de várzea pratica-se a horticultura com resultados muito interessantes pela
possibilidade de produção de primores, cuja antecipação de colheita reflete um ganho significativo
para os agricultores.
Sendo uma zona tradicionalmente com grande dinamismo e muito permeável a novas tecnologias,
culturas e mecanização, foi objeto de várias propostas de intervenção que respondessem aos anseios
dos locais no sentido de corrigir o efeito das cheias durante o inverno e a escassez de água para
regadio no período estival. De facto, reconhecendo o interesse e a necessidade, foi a Administração
elaborando estudos e projetos (sempre com mais lentidão do que seria desejável) que haviam de
culminar com o início da implementação do regadio coletivo nos anos setenta do século XX,
constituindo o segundo Aproveitamento Hidroagrícola realizado pelo Estado com distribuição sob
pressão, para rega por aspersão.
Tendo em conta a dinâmica que o regadio introduziu na zona beneficiada e atendendo às indiscutíveis
potencialidades agrícolas e interesse para o desenvolvimento económico da região e à possibilidade
de utilização de meios financeiros disponibilizados pelos fundos comunitários para equipar novas
áreas de regadio, os Municípios de Vila Flor e Alfândega da Fé, através do PNRegadios, estão já a
desenvolver os projetos de execução para, por um lado, garantir o fornecimento de água para uma
área de 320 ha no Bloco da Burga, já equipados com rede secundária de rega, através do reforço da
capacidade de armazenamento na albufeira da Burga, já que nos últimos anos o armazenamento
anual tem-se manifestado insuficiente para assegurar a atividade de regadio da totalidade da área
equipada do Bloco, e por outro, assegurar o serviço de água a uma área suplementar de 203 ha do
Bloco Norte pelo aumento da eficiência de utilização dos recursos disponibilizados pela Barragem de
Santa Justa.
Mas a vontade dos agricultores do Vale, cuja dinâmica de adesão ao regadio vai obrigando a
Administração a estudar e ampliar a área beneficiada, quer mais, e desafia políticos e técnicos a dar
continuidade ao Plano delineado pela antiga Federação dos Grémios da Lavoura do Nordeste
Transmontano.
E é exatamente fazendo eco desse sentir que se pretende, como fase seguinte, no âmbito do novo
período de investimento, utilizar os recursos hídricos potenciados pela Ribeira da Laça, na vertente
ocidental do Vale, o que permitirá equipar uma área de 1 500 ha, numa avaliação preliminar,
beneficiando terrenos de meia encosta na margem direita da ribeira, para instalação de fruteiras (de
caroço) a regar com pressão natural.
António Campeã da Mota

Para a identificação e caracterização de projetos para implementação de novos regadios, teve-se em
linha de conta, as candidaturas apresentadas a projetos de financiamento desta tipologia de
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intervenções, (PDR 3.4.1. e PNR 2º aviso), bem como o levantamento efetuado junto da DRAPN e das
CIM da região.
As ações candidatadas encontram-se, naturalmente, mais desenvolvidas, num maior estado de
maturidade.
O último aviso para apresentação de candidaturas de financiamento à implementação de novos
regadios, foi o 2º do PNR, coordenado pelo IFAP, no âmbito de um empréstimo a solicitar ao Banco
Europeu de Investimento.
As candidaturas apresentadas foram as seguintes:
Aproveitamento
Ampliação Bloco
Norte Vilariça Vilarelhos
Boavista
Burga Cerejal
Calvelhe
Lamego
Maceira
Maçores, Urros,
Castelhanos
Navalho
Nave
Parada
Rebordãos
Santulhão
Veiga
Total – 1ª + 2ª Fases

Concelho

Área - hectares

Investimento – M €

Situação

Vila Flor

320

9.3

Homologado

Moimenta
Alfândega da Fé
Bragança
Lamego
Valpaços
Torre de
Moncorvo
Mirandela
Moimenta
Bragança
Bragança
Vimioso
Carrazeda
-

182
203
1.250
314
700 (1.125)

6.9
1.31
15.0
16.25
14 (21.24)

Aprovado
Aprovado
Reprovado
Reprovado
Aprovado (1)

4.185

11.25

Reprovado

277
289
300
1.650
180
600
10.875

11.53
11.47
14.10
4.15
4.3
12,0
138.80

Reprovado (1)
Reprovado
Reprovado
Reprovado
Aprovado
Aprovado
-

Tabela 6-8 - Candidaturas apresentadas à medida 3.4.1 e ao 2.º Aviso PNR. (1) 1.º Aviso

Estas candidaturas, como se vê, apresentaram resultados diferentes, estando, de qualquer forma,
todos os projetos que foram aprovados dependentes dos trâmites de avaliação ambiental.
O conjunto de candidaturas aprovadas apresenta como montante de investimentos cerca de 55,05 M
€, (incluindo a 2ª Fase de Valpaços), tendo as restantes um montante associado de cerca de 84 M
€.(Boavista, Maceiras, Santulhão, Vilariça-Burga, Vilariça-Vilarelhos e Veiga).

Os projetos que foram reprovados, foram aqueles que obtiveram um valor de Valia Global de
Operação inferior a 10, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IFAP, existindo situações em
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que os projetos são chumbados por razões técnicas (parecer da DGADR) ou pelo facto do valor da Taxa
Interna de Rentabilidade ser inferior ao valor mínimo estabelecido.
Porém, em todas as situações constata-se que existe possibilidade de aperfeiçoar quer o projeto, quer
os pressupostos utilizados no âmbito da elaboração da candidatura, por forma a que apresentem
viabilidade.
Assim, deverá existir uma reformulação dos pressupostos dos projetos e das candidaturas, no sentido
de avaliar o seu interesse para uma realização futura.
O facto de existir, neste aviso, um montante máximo elegível por projeto, de 15 milhões de euros,
levou a que, nalgumas situações, ex: Maceira e Navalho, fossem só candidatadas 1ªs fases dos
projetos.
Outra questão a salientar, é o facto de os projetos de regadio, mesmo de pequenas dimensões, serem
essenciais e estruturantes para a manutenção dos sistemas agrícolas existentes, mesmo de sequeiro,
devendo ter-se uma abordagem integrada dos mesmos.
Além dos projetos apresentados anteriormente, existem várias intenções de desenvolvimento de
regadio que terão de ser desenvolvidas de uma forma integrada, no sentido de avaliar a sua viabilidade
futura.
Em primeiro lugar, há que referir a existência de uma candidatura reprovada, no âmbito da Medida
3.4.1., a qual preconizava o alargamento do AH de Temilobos em 161,2 hectares, implicando um
investimento de 5.8 M € (Regadio do Monte Raso). Afigura-se que, este projeto além de dever ser
considerado de uma forma integrada no âmbito do desenvolvimento do regadio da margem esquerda
do Douro, poderá ser reformulado no sentido de adequar as disponibilidades, sem comprometer o
funcionamento do AH já existente, podendo eventualmente considerar outras origens de água, às
suas necessidades de recursos hídricos.
Existem ainda uma série de potenciais novos projetos de regadio, os quais, em boa parte, foram
identificados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes
(PDRITM) nos anos 80. Neste trabalho, além de outras componentes, foi realizado um estudo de
levantamento de potenciais regadios, identificando origens de água e manchas de rega.
Os projetos identificados, neste âmbito, tiveram destinos diferentes, tendo sido, boa parte deles
implementados a partir de 1990 e outros candidatados no âmbito do PNR e do PDR. Existiram, porém,
muitos outros que, por diversas razões, não avançaram, e que se encontram em diferentes estádios
de desenvolvimento.
Muitas vezes, a informação existente consiste unicamente na identificação da origem de água,
manchas de rega e, nalguns casos, estimativa do valor dos investimentos a realizar. Acontece que,
mesmo no caso das ações mais desenvolvidas, por exemplo com projeto de execução, é necessário
atualizar e/ou aprofundar a informação desenvolvida, tendo em conta as alterações dos pressupostos
base que o setor hidroagrícola tem tido desde 1990.
Assim, haverá que rever e aprofundar os estudos base, por forma a poder ter informação tão
pormenorizada quanto possível que permita avaliar o interesse/impacte da execução de cada uma
das ações. Este facto naturalmente tem implicações na análise das diversas intervenções, sendo mais
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seguro e razoável considerar projetos cujo grau de maturidade seja mais avançado, ao invés de
projetos, dos quais, a única certeza é que mesmo os grandes números podem/vão ser
substancialmente alterados.
Estes projetos foram elencados, de acordo com a colaboração das diversas CIM da região e da
DRAPNorte. A sua caracterização encontra-se em anexo, apresentando-se os grandes números
seguidamente:
Aproveitamento
Alturas do Barroso
Ardãos
Atilhó
Bostofrio
Carvalho
Granja
Nogueira
Canaveses
Ferrarias
Extensão Vilariça – Barragem Laça
Esteveinha
Avelames, Cidadelhe, Sabroso
Bustelo
Espido
Fabião
Alargamento Temilobos -Monte
Raso
Tarouca
Macedo II
Freixiel e barragem Redonda das
Olgas
Planalto de Vilar Chão / Parada
Total

Concelho
Boticas
Boticas
Boticas
Boticas
Boticas
Boticas
Boticas
Valpaços
Freixo
Vila Flor
Alfândega da Fé
Vila Pouca Aguiar
Chaves
Macedo Cavaleiros
Macedo Cavaleiros
Armamar

Área - hectares
105
1.510
325
95
350
180
1.510
135
400
1.000

Investimento M €

1.050
550
3.234
505
163

1,30
58,54
17,13
5,9

Tarouca
Macedo Cavaleiros
Vila Flor

777
2.305
579

18,4
17,88
-

Alfandega da Fé
-

480
14.344

150,26

4,86
11,25
15

Tabela 6-9 -Potenciais Novos Regadios Identificados no Norte

Há que referir ainda a possibilidade de ações em curso como Planalto de Vilar Chão/Parada e Freixiel
não serem executadas completamente no presente Quadro, transitando parte dos investimentos para
o próximo quadro. Pelo facto de não existirem certezas, quer no que diz respeito à sua ocorrência,
quer aos montantes envolvidos, optou-se por não considerar verbas neste contexto.
Resumindo as intervenções elencadas para a Região Norte apresentam os seguintes valores de
investimentos.
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Novos Regadios
Reabilitação Modernização
Segurança Barragens
Total

Candidatura aprovada/
Candidatura Potencial (*)
50,75
12,54
63,29

Outras Ações (**)

Total

238,29
8,16
4,447
250,89

289,04
20,71
4,447
314,18

Tabela 6-10 – Resumo Intervenções identificadas no Norte

(*) – Aprovada PNR/Potencial financiamento 3.4.2 PDR
(**) – Engloba ações não candidatadas previamente, identificadas pelos interessados ou que tenham
sido reprovadas no âmbito de uma candidatura e possam ser reformuladas

Da análise do quadro constata-se que a implementação do conjunto das intenções identificadas
implica a realização de um investimento de cerca de 314 milhões de euros. A área a beneficiar por via
da implementação dos novos regadios é de 26.620 hectares. Se as ações homologadas no âmbito do
PNR (novos regadios) e as ações com potencial para serem financiadas no âmbito da Medida 3.4.2.
fossem aprovadas, seriam de cerca de 63 milhões de euros em causa
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6.2. Região Centro
6.2.1 Reabilitação e Modernização

Figura 6-4 – Intervenções em Regadios Existentes no Centro

Regadio de Idanha-a-nova
O Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-a-Nova (AHI), que beneficia uma área de 8.237 ha, faz
parte do Plano Hidroagrícola de 1935 tendo sido projectado e construído em cumprimentos da Lei N.º
1914 da Reconstrução Económica, sendo composto pelas Obras de Rega N.º 8 e 20 a nível nacional,
levadas a cabo pela Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola (JAOHA). A exploração começou,
a título experimental, em 1947, embora o primeiro levantamento da área regada seja de 1949 com
736, 9766 ha regados.
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A água para a rega é tomada na albufeira da barragem Marechal Carmona, no rio Ponsul, e a adução
faz-se através de um sistema de canais a céu aberto, de um modo gravítico. A central Hidroeléctrica,
instalada à saída da albufeira, permite turbinar os caudais de rega e os excedentes do período das
chuvas. O AHI é composto por 2 blocos de rega: o bloco da Campina e o bloco do Aravil. À entrada do
bloco do Aravil e de uma parte do bloco da Campina os caudais de rega são elevados do condutor
geral para cotas superiores pela acção de grupos de bombagem. Da rede primária, com 25 km de
extensão, deriva a rede secundária, composta por 28 canais, numa extensão aproximada de 94 km.
Da rede terciária existem aproximadamente 176 km de regadeiras. Ao nível dos órgãos de comando o
AHI tem cerca de 184 comportas de controlo por montante e 650 módulos de rega.
Com uma taxa de utilização, historicamente, baixa, na ordem dos 35 a 40%, apesar da grande
propriedade dominar a área beneficiada, 69% tem mais de 20 ha, e uma vez que toda a rede de rega
está funcional, o AHI apresentou um consumo de água de 9.060 m3/ha de 2020, tendo sido de 13.300
m3/ha em 2017, apesar da evolução dos sistemas de rega e da reabilitação dos órgãos de distribuição
que se têm vindo a fazer desde o ano 2000.

A reabilitação que se tem vindo a fazer nos últimos anos incidiu, maioritariamente, sobre os órgãos
de comando e distribuição primários, restando quase a totalidade da rede secundária e terciária por
modernizar. A Associação de Regantes tem vindo a desenvolver práticas, conjuntamente com os
agricultores, no sentido de melhorar a eficiência de distribuição da água, consciencializando os
próprios agricultores, levando-os a contribuir e a adotem medidas no sentido do uso eficiente da água
da rega. Estas ações têm permitido que o consumo de água por ha regado tenha vindo a reduzir,
contudo 9.060 m3/ha continua a ser um valor sem justificação cultural ou climatérica. A reabilitação
da rede primária, a telegestão e os reservatórios de compensação ao longo da rede primária
certamente que têm contribuído positivamente para a redução dos consumos da água na rega, mas
não chega. Impõe-se uma intervenção mais profunda em toda a rede secundária e terciária, no sentido
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de modernizar a rede e passar de um modo de distribuição em canais a céu aberto para condutas
enterradas, em pressão. Esta solução, já implementada em pequenas partes do AHI, demonstra que
é neste sentido que se deve seguir, pois a área regada destas zonas aumentou bastante e não se
verificam desperdícios na distribuição de água em conduta fechada.
Não é possível continuar a assegurar água para a rega, como até à presente data, fruto da baixa taxa
de ocupação do AH, se não se intervir, rapidamente, até porque a execução das obras de
modernização demoram tempo a ser implementadas, na modernização do perímetro de rega de
modo a que se consiga aumentar a eficiência na distribuição e que se possa assegurar e gerir o volume
da albufeira Marechal Carmona a 2 ou mais anos, caso contrário esta zona do País, já por si tão
dependente da atividade agrícola, corre o risco de regredir, com repercussões para o todo o concelho
de Idanha-a-Nova.
Desde o ano 2017, com a chegada do primeiro investimento em culturas permanentes, já existem
neste momento instalados cerca de 2.000 ha, dos quais 1.600 ha de amendoal, 200 ha de olival e 200
ha de nogal, perspetivando-se já para 2022 quo o amendoal atinja 2.600 ha. Com o aumento da área
de culturas permanentes e com as culturas anuais, facilmente poderemos chegar aos 5.000 ha regados
com água do AHI.

Da atual rede de rega do AHI a modernização passa por manter toda a infraestrutura da tomada de
água na Albufeira Marechal Carmona e rede primária, numa extensão de cerca de 22 km de
comprimento, embora esta pontualmente precise de reabilitação, assim como as comportas, sendo
esta a única estrutura que se mantém com distribuição gravítica. A rede primária será o canal adutor
de uma nova infraestrutura de distribuição secundária e terciária, pressurizada, com base em 3
estações de bombagem, suportadas por reservatórios, dividindo o AHI em 3 blocos de rega: Campina
Sul com 3.600 ha, Campina Norte com 2.100 ha e Aravil com 2.500 ha.
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No bloco da Campina Sul, dada a geografia próxima, em área exterior ao AHI, é possível elevar a água
para um segundo reservatório, a uma cota superior, a partir do qual terá origem a rede de distribuição,
gravítica, para os 3.600 ha deste bloco de rega, conseguindo-se garantir uma pressão mínima de 2,7
kg/cm2. O estudo prévio dos blocos da Campina Norte e Aravil indica que os mesmos terão que ter
estações de pressurização da rede de rega. Contudo, esta opção terá de ser reanalisada pois existe a
possibilidade de se optar pela elevação da água para um ponto a cota superior e, a partir deste ponto,
ter origem a rede de distribuição, gravítica, para ambos os blocos. Esta opção, poderá ser
economicamente interessante porque, deste modo, só se constrói uma estação de elevação em vez
de 2 estações de pressurização, podendo corresponder a menores custos de exploração da rede de
rega. Os custos associados á exploração das estações de pressurização ou de elevação dos 3 blocos de
rega serão complementarmente suportados por estações fotovoltaicas de modo a reduzir as taxas de
exploração da obra de rega.
A pressurização da rede de rega possibilita a instalação de contadores volumétricos permitindo que
seja alterado o modo de taxação da área regada, passando do hectare regado para o m3 de água
consumida, contribuindo também, deste modo, para a economia de água com a consequente redução
do volume de água utilizado por ha regado viabilizando uma gestão plurianual do volume armazenado
na albufeira.
À Associação de Regantes, como entidade gestora e concessionária do AHI, cabe “colaborar com os
serviços do Estado no estudo e execução das medidas atinentes ao desenvolvimento técnico,
económico e social da zona beneficiada, em tudo quanto respeita ao AHI”, bem como “promover a
realização de obras de reabilitação”. Neste sentido, a Associação candidatou-se ao apoio por parte do
PDR2020 para a realização de estudos de “melhoria da eficiência dos regadios existentes, relativos a
projetos de reabilitação e modernização das infraestruturas hidroagrícolas”, cabendo agora à DGADR
criar condições para que as obras de modernização possam avançar de modo a que o AHI possa
acompanhar os investimentos que se têm vindo a fazer ao nível da agroindústria e não seja um entrave
ao desenvolvimento agrícola na região, antes, seja motor e parte integrante de toda a atividade que
se está a implementar à volta da economia da água.
Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-A-Nova

Na região Centro apresenta-se o conjunto de AH do Grupo II e IV, implementados na sua maioria nos
anos 90 e na primeira década do século.
Aproveitamento
Cova da Beira
Campina da Idanha-a-Nova
Baixo Mondego
Vale do Lis
Cerejo/Vila Franca Naves
Coutada/Tamujais
Açafal
Toulica
Várzea Calde
Vermiosa
Alfaiates
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Grupo
II
II
II
II
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Área beneficiada - ha
12.500
8.198
6.798
2.145
449
411
350
230
116
131
104

Início Exploração
1982-2012
1950
1987
1943/57
2005
2007
2004
2000
2000
1999
1999
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Magueija
Pereiras
Ribeira do Porcão
Total

IV
IV
IV
-

48
43
60
31.583

2005
1996
1997
-

Tabela 6-11 - Conjunto de AH do Grupo II e III da região Centro

No âmbito do 1º aviso da Medida 3.4.2. apenas foram apresentadas candidaturas referentes aos AH
do Grupo II, tendo apresentado resultados diferentes.
As candidaturas aprovadas com dotação, dizem respeito aos AH do Lis (2 candidaturas) e Mondego,
envolvendo um montante global de investimento de 39.47 M €.
As candidaturas aprovadas sem dotação foram as seguintes:
Aproveitamentos
AH Idanha
AH Cova da Beira

Intervenção
Modernização distribuidores
14 a 21
Reabilitação do 1º troço CCG e
outros canais e Est. Filtração

Investimento
22.66 M €
3.69 M €

Situação
Aprovada sem
dotação
Aprovada sem
dotação

Tabela 6-12- Candidaturas aprovadas sem dotação no Centro

As candidaturas reprovadas foram as seguintes:
Aproveitamentos

Intervenção
Modernização dos distribuidores 4 a 13

Investimento
13.06 M €

Modernização distribuidores Bloco Aravil
Mini-Hídrica Quintas Anascer

16.562 M €
0.832 M €

AH Cova da Beira

Mini-Hídrica Casteleiro

2.104 M €

AH Mondego

Reabilitação Meimão
Intervenções nos Blocos de Arunca e Pranto II

0.8 M €
19.638 M € + 16.9 M €

AH Idanha

Tabela 6-13- Candidaturas reprovadas no Centro

Da análise dos resultados, constata-se que apenas os AH tipo II apresentaram candidaturas, tendo os
AH de Idanha e da Cova da Beira apresentado candidaturas aprovadas sem dotação ou reprovadas. A
reprovação das referidas candidaturas não põe em causa a necessidade da realização de intervenções,
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mas sim o facto de, face a um concurso com regras específicas, as mesmas não terem sido instruídas
por forma a cumprir os requisitos solicitados.
Em novembro de 2020, a Fenareg apresentou o conjunto de ações a desenvolver nesta temática,
apresentando-se seguidamente o que se refere à Região Centro:
Designação

A.H. Mondego (1)

A.H. Cova da Beira
A.H. Idanha-a-Nova

Tipo

Valor (M €)

Nova Sede e implementação de SIG

500

Vale do Pranto I_2ªFase

8.000

Vale do Pranto II

17.000

Vale do Arunca

20.000

Vale do Ega

10.000

Vale do Fôja

2.000

Vale de Ançã / Bloco de S. Facundo

3.600

Vales de Lares e Quada

6.800

Reab. Mod. Bloco de S. Martinho /S. João

2.000

Reab. Mod. Bloco de M. Almoxarife

4.500

C.C.G. do Baixo Mondego (caudalímetros)

1.200

Cova da Beira

3.350

Distribuidores 14 a 21

22.700

Distribuidores 1 a 13

13.100

Bloco do Aravil

16.600

Tabela 6-14 - Conjunto de ações a desenvolver na região centro, apresentado pela Fenareg.

De acordo com os elementos fornecidos pela Fenareg, o montante de investimentos necessários para
realizar as ações de reabilitação e modernização dos AH em causa ascende a 131,350 M €.
No âmbito do 12º aviso da Medida 342, os AH que tiveram candidaturas aprovadas sem dotação
voltaram a candidatar, de uma forma geral, as mesmas operações, o que releva a sua prioridade para
os mesmos.
Aproveitamentos

AH Cova da Beira

AH Baixo Mondego
AH Baixo Mondego
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Intervenção
Reabilitação e modernização do 1º troço do
canal condutor geral, canal reservatório da
Meimoa, canal do Escarigo, estruturas de
regulação hidráulica, estruturas de filtragem,
fibra ótica e bloco da Meimoa do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira
Modernização do Vale do Arunca – Bloco 11
Pranto Montante e Jusante. Projeto
Emparcelamento e infraestruturas

Investimento

0.615 M €

1.19308772 M €
1.35546 M €
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AH Vale Lis
AH Vale Lis
AH Idanha
AH Idanha

Modernização dos Blocos da Barosa,
Ruivaqueira, e Vale da Marinha do SubBloco 2
Modernização de Blocos da Aroeira e do Miguel
do SubBloco 1
Projeto Modernização Bloco Campina dist 14-21
Projeto Modernização Bloco Campina dist 1-13
Bloco Aravil

0.496415 M €
0.425577 M €
0.66543 M €
0.873915 M €

Tabela 6-15 - 12º aviso, os AH que tiveram candidaturas aprovadas sem dotação e voltaram a candidatar

Destas candidaturas, apenas foi reprovada a intervenção apresentada pelo AH da Cova da
Beira.
No seguinte quadro resumo, pode-se ter uma visão do ponto de situação das candidaturas
apresentadas à Medida 3.4.2., para a região centro.
AH
Vale Lis
Idanha
Cova da Beira
Mondego
-

1º Aviso
Aprovada c/ dotação Aprovada s/ dotação
2
1
1
1
3
2

Reprovada
2
3
2
7

2º aviso

Total

2
2
1
2
7

4
5
5
5
19

Tabela 6-16 - Candidaturas apresentadas à Medida 3.4.2

Tendo em conta que, provavelmente, o PDR2020 ainda poderá financiar, pelo menos parte, das
candidaturas apresentadas neste contexto, afigura-se que, a curto prazo, deverão ser consideradas
como prioritárias as ações anteriores que não forem executadas neste contexto.
No que diz respeito aos AH de tipo IV, embora ausentes das candidaturas do PDR2020, também
deverão ser considerados no futuro, estando dependentes das suas necessidades concretas. No
seguimento da informação anterior, as ações a desenvolver na Região Centro, o seu ponto de situação
e o montante de investimento envolvido é o seguinte:

Aproveitamentos

Intervenção

AH Idanha

Modernização
distribuidores 4 a 13
Modernização
distribuidores 14 a 21
Total
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12º Aviso + PDR 342

Não
considerado
342

13.06 M €

X

-

22.66 M €

x

-

35.72 M €

35.72 M €

-

Investimento
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AH Cova da Beira

AH Mondego

AH Liz

Total

Reabilitação e
modernização do 1º troço
do canal condutor geral,
canal reservatório da
Meimoa, canal do
Escarigo, estruturas de
regulação hidráulica,
estruturas de filtragem,
fibra ótica e bloco da
Meimoa do
Aproveitamento
Hidroagrícola da Cova da
Beira
Mini-Hídrica Quintas
Anascer
Mini-Hídrica Casteleiro
Reabilitação Meimão
Total
Obra do Adutor Direito do
Pranto e do Distribuidor
Marnoto para beneficiar
ranto I. Construção dos
Blocos de Vale Arunca,
Vale do Ega, Foja, Vale de
Ançã / S. Facu.
Reab. Mod. Bloco de S.
Martinho /S. João
Reab. Mod. Bloco de M.
Almoxarife
C.C.G. do Baixo Mondego
(caudalímetros)
Projeto infraestruturas;
EIA; Nova Sede;
Implementação de SIG
Total
Modernização dos Blocos
da Barosa, Ruivaqueira, e
Vale da Marinha do
SubBloco 2
Modernização de Blocos
da Aroeira e do Miguel do
SubBloco 1
Total
-

39.99 M €

X

-

0.83 M €

-

X

2.10 M €
0.80 M €
43.72 M €

39.99 M €

X
X
3.73 M €

59.40 M €

-

X

2.00 M €

-

X

4.50 M €

-

X

1.20 M €

-

X

68.20 M E

0.00 M €

68.20 M €

13.58 M €

X

-

7.31 M €

X

-

20.89 M €
168.53 M €

20.89 M €

71.93 M €

1.10 M €

96.60 M €

Tabela 6-17- Ações a desenvolver na Região Centro, o seu ponto de situação e o montante de
investimento envolvido

Tendo em conta as diversas ações elencadas, quer no âmbito da Medida 3.4.2., quer no âmbito das
necessidades elencadas pela Fenareg chegamos ao valor global de, pelo menos 168,53 M€. Se
considerássemos que as intervenções previstas no âmbito do 12º aviso da Medida 3.4.2. podem ser
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ainda financiadas no âmbito do PDR2020, chegávamos a um valor superior aos 96,60 milhões de €,
transitando 71,93 M € para o próximo quadro.

Mondego – Reabilitação, modernização e construção de novas infraestruturas

O Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego desenvolve-se ao longo do vale central do rio
Mondego, entre Coimbra e a Figueira da Foz, e nos vales secundários afluentes, estando previsto
beneficiar uma área total de 12 286 hectares.
A sua construção iniciou-se em 1980 e uma década depois entraram em exploração os dois primeiros
blocos de rega – Moinho do Almoxarife e Quinta do Canal – sem que se tivesse feito o emparcelamento
rural integral.
Até 2015 foram equipados mais dez blocos situados no vale central, pelo que a obra de rega possui
atualmente uma área equipada de 6 798 hectares, pouco mais de metade da área prevista.
Até à data ainda falta equipar o Bloco de Coada e Lares (no vale central) e os restantes blocos dos
vales secundários dos rios Ega, Arunca e Pranto e ribeira de Cernache, na margem esquerda, e rio Foja
e ribeira de Ançã, na margem direita.
Após a sua completa implementação, o Aproveitamento possuirá áreas regadas nos concelhos de
Cantanhede, Coimbra, Condeixa, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Pombal e Soure.
A área já equipada do aproveitamento, cuja origem de água para rega é o Açude de Coimbra, e com a
exceção do bloco de rega da Margem Esquerda, é servida pelo Canal Condutor Geral do Baixo
Mondego. O bloco de rega da Margem Esquerda é servido pelo Adutor da Margem Esquerda.
A principal razão para a demora das obras do Baixo Mondego, para além da falta de dotação financeira
para a sua realização, prende com a necessidade de realizar o emparcelamento rural integral, tarefa
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demorada e sem a qual não é possível estabelecer infraestruturas de desenvolvimento hidroagrícola
racionais do ponto de vista económico e técnico.
Presentemente, está em condições de ser lançado o concurso para obra do Adutor Direito do Pranto
e do Distribuidor do Marnoto e das obras de valorização fundiária do Campo do Conde e outras obras
complementares para beneficiar o denominado Pranto I.
É necessário dispor de projetos de valorização fundiária para as restantes áreas do aproveitamento
ainda sem infraestruturas ou beneficiadas de forma imperfeita ou precária. Com esta carteira de
projetos existirão condições para o lançamento de empreitadas de construção.
Em paralelo com a implementação de novas obras, é necessário proceder à reabilitação e
modernização das infraestruturas mais antigas e que evidenciam degradação e obsolescência pela
idade que já possuem.
Ainda, é imperioso dotar a Associação de Beneficiários de uma sede funcional, dado que o espaço que
atualmente é utilizado não possui as condições exigidas para as funções que lhe são próprias.
Para a elaboração de estudos e projetos, construção de novas infraestruturas e reabilitação e
modernização estima-se uma dotação financeira da ordem dos 75,1 milhões de euros.
António Terrão Russo – Consultor Sénior na Associação de Beneficiários da Obra de Fomento
Hidroagrícola do Baixo Mondego
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6.2.2 Reforço de Segurança de Barragens

Figura 6-5 – Mapa intervenções em Segurança de Barragens no Centro

Na zona de atuação da DRAP Centro identificaram-se as ações que as diversas entidades gestoras dos
aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos, que ainda não se encontram com
financiamento assegurado, e complementaram-se estes elementos com informações fornecidas pela
DRAP e DGADR, tendo-se obtido as seguintes intervenções a efetuar:

Barragem

Sabugal
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Código
Projeto

Estado

PDR2020342033174

Decidido
(sem
dotação)

Parecer

Investimento
Total

Ações a implementar

€
As intervenções são:
Favorável

498 655

Coroamento, impermeabilização do
pavimento;
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PDR2020342033194

Validação de
existência

Favorável

189 500

PDR2020342067018

Em Análise

Favorável

44 895

Açude da
Magueija

- Equipamento de observação, com
reforço/ substituição deste na galeria
de injeção da barragem (piezómetros
hidráulicos e medidores de caudais
parciais localizar);
- Selagem de fissuras na galeria de
injeção;
- Construção e reforço do sistema de
drenagem externa da barragem;
Ações para o estabelecimento da
segurança do equipamento
hidromecânico, eletromecânico e
instalações elétricas
Elaboração do Plano de Observação
(PO), do Plano de Imergência Interno
(PEI) e respetivo Sistema de Aviso e
Alerta (SAA), com os projetos de
execução que permitam a sua
implementação. A execução das obras
necessárias a esta implementação,
nomeadamente a execução das obras
de instrumentação da barragem e
implementação do SAA e o
fornecimento e montagem do
equipamento de medição do volume
de água derivado para rega.
Acompanhamento, assistência técnica
e fiscalização das obras
Elaboração dos:
Estudos de rutura do Açude e Plano
de Observação (PO) e instalação de
medidor do nível de água na
albufeira, incluindo os projetos de
execução que permitam a sua
implementação;
Documento com os procedimentos
simplificados de emergência;
Estudo e projeto de execução para
instalação de caudalímetro
Elaboração de:

Açafal

PDR2020342067015

Em Análise

-

75 276

Vermiosa

PDR2020342033203

Em Decisão

Desfavorável

61 500

REGADIO 2030

Trabalhos de Topografia
Estudo especializado para avaliação
da dimensão da fossa de erosão
existente a jusante da bacia de
dissipação do descarregador de cheias
da barragem, e elaboração de projeto
tendo em vista a implementação de
medidas com vista não só a travar a
progressão da erosão, como reparar
os danos existentes
Projeto para instalação de
equipamento de medição do nível de
água na albufeira, autónomo em
termos de energia e envio de
informação.
Estudo da onda de rotura da
barragem
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Alfaiates

PDR2020342067010

Para decisão

Favorável

49 938

Efetuar o estudo da onda de cheia
resultante de uma eventual rutura da
Inclui ainda a elaboração das Regras
de Exploração da barragem e os
projetos para instalação de
equipamento de medição do nível de
água na albufeira, posto udométrico e
equipamento de medição do volume
de água derivada para rega.

PDR2020342033204

Em Decisão

Desfavorável

50 996

Estudo da onda de rotura da
barragem

PDR2020342067007

Para decisão

Favorável

49 938

Efetuar o estudo da onda de cheia
resultante da rutura da barragem. A
operação inclui ainda a elaboração
das Regras de Exploração da
barragem e os projetos para
instalação de equipamento de
medição do nível de água na
albufeira, posto udométrico e
equipamento de medição do volume
de água derivada para rega.
Elaboração dos seguintes projetos:
de reparação/substituição e
restabelecimento das ligações do PT
destruído por atos de vandalismo,

Cerejo/
Bouça Cova

PDR2020342067017

Em Controlo
de
Qualidade

Favorável

49 200

Lapão

PDR2020342067016

Em Análise

-

250 000

de reparação/substituição do
Caudalímetro instalado no início da
rede de Rega.
para instalação de medidor
automático para medição em
contínuo do dispositivo de descarga e
monitorização do regime de caudais
ecológicos (RCE), (totalmente
autónomo em termos de energia e
envio de informação para entidades
exteriores),
para instalação de equipamento de
medição do nível de água na albufeira
da barragem de Bouça Cova,
(totalmente autónomo em termos de
energia e envio de informação para
entidades exteriores)
Revisão do Plano de Observação da
Barragem de Bouça Cova,
Estudos de soluções técnicas para a
reabilitação da barragem do Lapão e
elaboração do projeto de execução
Pretende-se efetuar:

Idanha-A Nova
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PDR2020342067029

Em
Audiência
Prévia

Estudo de revisão e adaptação do
Plano de observação
Favorável

87 000

Projeto de execução para a
caracterização do betão da barragem
e das condições geológicogeotécnicas do maciço de fundação

Pág. 269

Atualização e complementação do
Projeto de Execução existente para
suprir desconformidades da barragem
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do Caudal
Ecológico (DLCE) a instalar
Vedação de acesso ao descarregador
Eletrificação, monitorização e
comando da descarga de fundo
Gerador de emergência
Recondicionamento dos
equipamentos da descarga de fundo
-

Projeto em
elaboração

-

Recuperação do pórtico

866 000

Instalação de guardas
Criação de acessos
Instalação de escada na galeria
superior
Iluminação do coroamento
Caracterização do betão da barragem
e dos materiais da fundação
Remodelação e redimensionamento
do descarregador
Tratamento e impermeabilização da
fundação
Tratamento do corpo da barragem
Instalação de monitorização

Santa Maria
de Aguiar

-

Projeto

-

2 400 000

Atualização e complementação do
Projeto de Execução existente para
suprir desconformidades da barragem
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do Caudal
Ecológico (DLCE) a instalar

Touliça

-

Estudo
prévio

-

250 000

Estudo de adaptação ao novo RSB

Tabela 6-18 - Intervenções em barragens na DRAP Centro

Assim, nesta região prevê-se intervir em 10 barragens, dos 13 aproveitamentos hidroagrícolas
existentes, através de 14 ações distintas, o que implica um investimento total de cerca de 4,9 M€, com
a seguinte distribuição:
Em Audiência
Prévia

Total
4,9 M€

1

0,09M€

Decidido sem
dotação
1

0,49M€

Para decisão
9

0,82M€

Outros
3

3,516M€

Tabela 6-19 – Resumo intervenções em Segurança de Barragens
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6.2.3 Novos Regadios

Figura 6-6 – Potenciais Novos Regadios na Região Centro
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Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul

O Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul incide numa área que abrange os concelhos do
Fundão, Castelo Branco e Penamacor, no distrito de Castelo Branco.
De um total de 18 500 ha inicialmente analisados foram previstos para serem infraestruturados cerca
de 7 500 ha, divididos em 4 blocos (Blocos da Gardunha Sul – Pamatares 1 e 2, Bloco da Marateca e
Bloco de Penamacor), por forma a permitir beneficiar áreas onde atualmente já é feita agricultura de
regadio de forma deficitária. Este aproveitamento irá permitir a garantia de disponibilidade de água e
irá fornecer água aos agricultores de forma pressurizada através de um regadio coletivo.
A estrutura de propriedade da zona em causa na sua maior parte apresenta áreas inferiores a 2 ha,
representando 41% do número total de prédios e 2% da área total analisada, sendo que 50 % da área
total está ocupada por prédios de grande dimensão (com áreas compreendidas entre 100 ha e
200 ha).
Atualmente a região é dominada por pastagem permanente (37 %), frutícolas (25 %) e culturas
arvenses (20 %). As culturas forrageiras e o olival apresentam alguma expressão (cerca de 17 %), sendo
as hortícolas e a vinha as menos representativas. No futuro com a implementação do regadio prevêse que a ocupação da área com frutícolas aumente e a de olival também.
Os principais tipos de infraestruturas de rega identificadas são as charcas e os poços, existindo ainda,
em menor número, tanques, furo, açudes e barragens. Estima-se um volume total armazenado de
1,3 hm³ (regadio bastante deficitário). Das 2 111 parcelas identificadas, cerca de 52 % pratica
agricultura de regadio, dos quais cerca de 26 % utilizam a rega localizada por gota-a-gota, 13 % utilizam
a aspersão, 7 % a microaspersão e 6 % utilizam sistemas de rega por gravidade.
O regadio existente, na prática, consiste num regadio incipiente, recorrendo a origens de água nas
explorações, em grande parte recursos hídricos subterrâneos. As culturas produzidas nestes moldes
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não têm garantia de água durante todo o ciclo, com implicações na sua produtividade e fazendo com
que os agricultores as desenvolvam em sistemas mais extensivos, com menos inputs, correspondendo
a um “regadio incipiente”.
Embora estes concelhos tenha uma grande tradição no setor secundário, a atividade agrícola ainda é
uma atividade com algum peso, tendo-se assistido nos últimos anos, a duas tendências evolutivas:
implementação de um número considerável de explorações agrícolas, com o objetivo de aproveitar
as boas condições edafoclimáticas do concelho, bem como dos recursos hídricos existentes para obter
produtos de qualidade; e uma crescente tendência para a extensificação dos sistemas agrícolas
tradicionais, por via das políticas de preços, mercados e das alterações climáticas, traduzindo-se na
diminuição da população agrícola ativa, promovendo o abandono e o declínio socioeconómico do
interior.
Das diversas origens de água estudadas, concluiu-se que a albufeira da Marateca e o sistema
hidráulico do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (AHCB) são os mais favoráveis. Das 9
soluções de aproveitamento analisadas optou-se pela conjugação de duas origens de água, de acordo
com o seguinte esquema:

Os blocos Gravíticos (Patamares 1 e 2) e bloco de Penamacor terão como origem de água o sistema
hidráulico do AHBC, sendo a derivação feita na tomada T0 do Canal Condutor Geral. O bloco da
Marateca terá como origem de água a Albufeira da Marateca (ou Santa Águeda), sendo a derivação
feita na tomada de água para rega aí existente.
O gradiente altimétrico disponível permite beneficiar graviticamente a totalidade da área afeta ao
sistema hidráulico do AHBC (6 500 ha) com uma pressão mínima 35 m.c.a., com o aproveitamento
do desnível para produção de energia hídrica, dividindo-se a área de rega em dois patamares
energéticos.
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O circuito de adução será implantado ao longo do vale da ribeira da Meimoa, cruzando o bloco da
Meimoa (parte integrante do AHCB), cuja rede foi construída nas décadas de 80/90 do século XX, que
já carece de reabilitação /modernização. O sistema adutor dos blocos gravíticos da Gardunha Sul e de
Penamacor, constitui-se assim uma solução para a reabilitação/modernização daquele bloco.
Relativamente ao bloco da Marateca, estando a quase totalidade da área de rega a cotas superiores
ao NmE da albufeira da Marateca, será necessária a instalação de uma Estação Elevatória, prevendose, no entanto, a instalação de uma central fotovoltaica (de 0,5 MWp) para autoconsumo. O bloco da
Marateca integra o Programa Nacional de Regadios (PNRegadios), estando o projeto homologado pelo
governo.
Sendo um investimento manifestamente viável, do ponto de vista de retorno para a economia
nacional (com uma TIR de 8,5%), a implementação do regadio na região: terá um polo de
desenvolvimento económico-social, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, que
contrariará a atual tendência para a extensificação, abandono, empobrecimento e desertificação da
região (agravado no contexto atual de alterações climáticas); reforçará as prioridades nacionais de
desenvolvimento do interior de país; e constituirá uma relevante mais valia para o Estado, para a
economia regional e para a sociedade como um todo, com externalidades positivas.
Adriano Silva / Maria João Calejo (COBA)

Para a identificação e caracterização de projetos para implementação de novos regadios, teve-se em
linha de conta, as candidaturas apresentadas a projetos de financiamento desta tipologia de
intervenções, (PDR 3.4.1. e PNR 2º aviso), bem como o levantamento efetuado junto da DRAP e das
CIM da região.
As ações candidatadas encontram-se, naturalmente, mais desenvolvidas, num maior estado de
maturidade.
O último aviso para apresentação de candidaturas de financiamento à implementação de novos
regadios, foi o 2º do PNR, coordenado pelo IFAP, no âmbito de um empréstimo a solicitar ao Banco
Europeu de Investimento.
As candidaturas apresentadas foram as seguintes:
Aproveitamento

Concelho

Figueira Castelo Rodrigo
Macieira
Coriscada
Gardunha Sul
Total

F. Castelo Rodrigo
Mortágua
Meda
Castelo Branco
-

Área hectares
902
180
210
1.982
3.274

Investimento –
M€
17.57
4.54
13.82
15.33
51.26

Situação
Reprovado
Homologado
Reprovado
Homologado
-

Tabela 6-20- Candidaturas apresentadas ao 2.º Aviso PNR
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Estas candidaturas, como se vê, apresentaram resultados diferentes, estando, de qualquer forma,
todos os projetos aprovados dependentes dos trâmites de avaliação ambiental.
Assim, dos 51,26 M €, constata-se que 19.87 M € foram homologados, enquanto os restantes 31.39
M € correspondem a candidaturas reprovadas.
Os projetos que foram reprovados, foram aqueles que obtiveram um valor de Valia Global de
Operação inferior a 10, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IFAP, existindo situações em
que os projetos são chumbados por razões técnicas (parecer da DGADR) ou pelo facto do valor da Taxa
Interna de Rentabilidade ser inferior ao valor mínimo estabelecido.
Porém, em todas as situações constata-se que existe possibilidade de aperfeiçoar quer o projeto, quer
os pressupostos utilizados no âmbito da elaboração da candidatura, por forma a que apresentem
viabilidade.
Assim, deverá existir uma reformulação dos pressupostos dos projetos e das candidaturas, no sentido
de avaliar o seu interesse para uma realização futura.
Desta forma, e tendo em conta as prioridades definidas pela DGADR deverão ser sinalizados os
projetos de Figueira Castelo Rodrigo, Gardunha-sul, Coriscada e Mortágua-Macieira.
Outra questão a salientar, é o facto de os projetos de regadio, mesmo de pequenas dimensões, serem
essenciais e estruturantes para a manutenção dos sistemas agrícolas existentes, mesmo de sequeiro,
devendo ter-se uma abordagem integrada dos mesmos.
O Bloco de Maceira enquadra-se no Aproveitamento Hidroagrícola de Fraga e Mortágua, o qual, nos
anos 90, depois de ultrapassada a fase de estudos, começou o seu processo de implementação.
Porém, pelo facto de existirem problemas na barragem do Lapão, não se desenvolveu como estava
previsto. Estando neste momento, em processo de resolução a questão das barragens, coloca-se com
maior acuidade a implementação dos blocos que compõem este aproveitamento hidroagrícola (Bloco
de Vila Moinhos), tendo em conta as expetativas criadas junto dos futuros beneficiários. É neste
contexto que foi candidatado ao PNR o referido Bloco de Maceira.
Além dos projetos apresentados anteriormente, existem várias intenções de desenvolvimento de
regadio que terão de ser desenvolvidas de uma forma integrada, no sentido de avaliar a sua viabilidade
futura.
Muitas vezes, a informação existente consiste unicamente na identificação da origem de água,
manchas de rega e estimativa do valor dos investimentos a realizar, em termos muito genéricos,
existindo a necessidade de desenvolver estudos que permitam proceder à avaliação técnica,
económica e ambiental do mesmo. Acontece que, mesmo no caso das ações em que já foram
elaborados projetos de execução e realizada a avaliação ambiental, nalgumas situações, constata-se
que estes, quando mais antigos, incorporam pressupostos que atualmente se encontram datados,
pelo que é necessário proceder à sua atualização.
Assim, haverá que rever e aprofundar os estudos base, por forma a poder ter informação tão
pormenorizada quanto possível que permita avaliar o interesse/impacte da execução de cada uma
das ações. Este facto naturalmente tem implicações na análise das diversas intervenções, sendo mais
seguro e razoável estudar projetos cujo grau de maturidade seja mais avançado, ao invés de projetos,
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dos quais, a única certeza é que mesmo os grandes números podem/vão ser substancialmente
alterados.
A caracterização destes projetos é apresentada nas fichas dos mesmos.
A DGADR apresenta no seu site, um conjunto de projetos, na região, que têm vindo a ser estudados e
desenvolvidos desde o princípio do século, pelo menos, mas que ainda não foram implementados.
Nesse contexto, apresenta-se uma intervenção, não assinalada pelas CIM da região, mas sinalizada
pela DGADR, que, desde que reformulada, poderá ter condições para avançar.
Aproveitamento
Amieiras

Concelho
Anadia

Área - ha
171

Investimento – M €
9.7

Tabela 6-21– Projetos identificados pela DGADR para a região Centro

Estes projetos foram elencados, de acordo com a colaboração das diversas CIM da região e,
principalmente, da DRAP Centro. A sua caracterização encontra-se em anexo, apresentando-se os
grandes números seguidamente:
Aproveitamento
S. João Loure
Eixo, Alquerubim, Fossos, Segadães
Águeda, Recardães, Espinhel e
Borralha

Concelho

Área - ha

Albergaria
Aveiro, Águeda,
Albergaria,

200

Investimento –
M€
2.36

1.739

7.5

336

3.06

3.000

36.420

310

22.6

5.000

47.5

121

3.66

5.571

50.02

147
743
682
1.017
104
152
500
600
315
1.500
600

7.48
39.68
41.19
45.72
5.19
7.94
35
42
5.89
10
4

Águeda

Aveiro, Murtosa,
Estarreja
Rio Seco
Almeida
Fundão,
Extensão Cova da Beira
Belmonte
2ª Fase Vermiosa
F. Castelo Rodrigo
Gardunha Sul, Patamares 1 e 2,
Fundão,
Bloco Penamacor
Penamacor
Luzelo
Guarda
Ribeira das Cabras - Açude 01
Guarda
Ribeira das Cabras - Açude 03
Guarda
Ribeira do Adão - Açude 01
Guarda
Massueime opção - 01
Guarda
Massueime opção - 02
Guarda
Ribeira da Teja
Meda
Ribeira da Fraga
Meda
Ribeira da Lameirinha
Meda
Mortágua - Bloco Vila Moinhos
Mortágua
Bloco Rega Aldeia Velha
Sabugal
Bloco Rega Nave
Sabugal
Baixo Vouga Lagunar
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Ampliação Rega Alfaiates
Bloco Rega Batocas
Ampliação Bloco Rega Bendadas
Ampliação
Bloco
Rega
Sabugal/Quintas
Bloco Regadio Colónia Agrícola
Martim Rei
Açafal /Coutada Tamujais
Regadio Trancoso
Total

Sabugal
Sabugal
Sabugal

250
1.000
150

0.75
2
0.75

Sabugal

150

0.75

Sabugal

400

1.5

Vila Velha de
Ródão
Trancoso

428
1.078
26.093

422.96

Tabela 6-22– Projetos identificados pela DRAPCentro e as SIM da região Centro

Embora a maior parte destas intervenções ainda não tenha sido desenvolvida a nível de projeto de
execução, pelo que os valores das áreas e investimento sejam meramente indicativos (além de
existirem ações em que estas variáveis ainda não tenham sido quantificadas), pode-se ter uma ideia
das principais ordens de grandeza envolvidas.
No entanto, há que referir que os projetos em causa, em larga maioria, inscrevem-se numa lógica
municipal, em que à imagem do que tem acontecido noutras regiões do País, os municípios
apercebendo-se que a implementação do regadio é vetor de desenvolvimento, são as entidades
promotoras dos mesmos.
Sendo este um fator positivo, por via da consciencialização que o desenvolvimento do regadio é muito
mais do que o desenvolvimento direto do setor agrícola, e que tem de ser abraçado por entidades
exteriores ao setor, apresenta vários inconvenientes. Com efeito, a preconização de desenvolvimento
de ações a nível municipal pode não apresentar uma grande coerência a vários níveis, referenciandose que, nalgumas situações, os projetos propostos poderem ser mutuamente exclusivos por
considerarem os mesmos recursos hídricos para abastecer os diferentes perímetros.
Assim, afigura-se que deverá ser estudada a viabilidade técnico-económica-ambiental destes
aproveitamentos de uma forma integrada, a nível supramunicipal, com o objetivo de proceder a uma
correta análise da sustentabilidade dos mesmos.
Resumindo as intervenções elencadas para a Região Centro apresentam os seguintes valores de
investimentos.

Projetos
Novos Regadios
Reabilitação
Modernização
Barragens
Total
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Candidatura
aprovada/Candidatura
Potencial (*)
19,87

Outras Ações (**)

Total
(M€)

464,05

483,92

96,60

71,93

168,53

1,384
117,88

3,516
539,74

4,9
657,35
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Tabela 6-23– Resumo das intervenções elencadas para a Região Centro

(*) – Aprovada PNR/Potencial financiamento 3.4.2. PDR.
(**) – Engloba ações não candidatadas previamente, identificadas pelos interessados ou que tenham
sido reprovadas no âmbito de uma candidatura e possam ser reformuladas

Da análise do quadro constata-se que a implementação do conjunto das intenções identificadas
implica a realização de um investimento de cerca de 657 milhões de euros. A área a beneficiar por via
da implementação dos novos regadios é de 34.538 hectares. Se as ações homologadas no âmbito do
PNR (novos regadios) e as ações com potencial para serem financiadas no âmbito da Medida 3.4.2.
fossem aprovadas, seriam de cerca de 118 milhões de euros em causa.
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6.3. Região Lisboa e Vale do Tejo
6.3.1 Reabilitação e Modernização

Figura 6-7 - Intervenções em Regadios Existentes na região LVT

Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (AHLGVFX)
A Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (ABLGVFX), criada nos termos
do Decreto Regulamentar nº 84/82 de 4 de Novembro, é uma pessoa coletiva de direito público nos

REGADIO 2030

Pág. 279

termos da Portaria 68/91 (2ª série), publicada no Diário da República nº 55, II série de 7 de Março de
1991, e exerce a sua ação na zona limitada a Norte e Poente pelo rio Tejo, a Sueste pelo Mar da Pedra,
a Leste pelo rio Sorraia e a Nordeste pelo rio do Vau, conforme demarcação aprovada pelo Decreto
nº 33 210, publicado no Diário do Governo, I série, nº 245 de 11 de Novembro de 1943.
Esta zona assim delimitada, vulgarmente designada por Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, é uma
faixa de terreno de solos aluvionares de origem fluvial e marítima, com a área de cerca de 13 420
hectares, dividida sensivelmente a meio pela Estrada Nacional nº 10 que liga Vila Franca de Xira ao
Porto Alto.
Na zona a Norte desta estrada, comummente designada por Lezíria Norte, com uma área de cerca de
6 000 hectares, foi desenvolvido um conjunto de obras de fomento hidroagrícola, definidas nos termos
do artigo 1º do Decreto-Lei nº 269/82 de 10 de julho, com a redação que lhe foi dada pelo DecretoLei nº 86/2002 de 6 de Abril. As obras, inicialmente, destinadas a cobrir a totalidade da área de 6 000
ha, foram interrompidas em 2005, deixando por infraestruturar cerca de 3 000 ha, correspondentes
aos blocos IV, V e VI. Em 2013, as obras foram retomadas, com a execução o bloco IV, cujo término,
em janeiro de 2015, deu como completas as infraestruturas associadas à área deste bloco de rega.
Entretanto, no início do ano de 2014, a ABLGVFX foi convidada pelo Ministério da Agricultura e do
Mar para desenvolver os projetos de execução necessários à conclusão das obras de modernização
dos blocos V e VI, integrando as respetivas redes de rega e drenagem e construção das estações
elevatórias das Galés e da Caliça, com o objetivo de finalizar as obras de fomento hidroagrícola na
Lezíria Norte. Durante 2018, 2019 e 2020, decorreu a “Empreitada relativa à Modernização dos Blocos
V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira”, concluindo as
estações elevatórias das Galés e da Caliça, a rede secundária de rega e a rede viária, infraestruturas
associadas aos blocos V e VI. Encontra-se a decorrer a “Empreitada de construção da rede primária de
rega e drenagem relativa à modernização dos blocos V e VI do AHLGVFX”. Estima-se que com a
conclusão deste projeto, junho de 2022, se conclua a infraestruturação dos blocos V e VI e
consequentemente da Lezíria Norte.
Na zona a Sul da Estrada Nacional 10, comummente designada por Lezíria Sul, com uma área de cerca
de 7 420 hectares, foram também desenvolvidas diversas obras de fomento hidroagrícola, integrando
um conjunto de infraestruturas e equipamentos, igualmente definidas nos termos do referido
Decreto-Lei permitindo a rega da área aí cultivada.
A conservação e exploração de todas estas obras de Aproveitamento Hidroagrícola, nos termos do
disposto naquele decreto-lei e a sua consequente gestão, são atribuídas a pessoas coletivas públicas
ou privadas com capacidade técnica e financeira adequada, através da celebração do respetivo
contrato de concessão. Em consequência, a 22 de julho de 2009, foi celebrado o Contrato de
Concessão para a Gestão do AHLGVFX, entre a DGADR e a ABLGVFX, na sequência da autorização
concedida por despacho do Senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
nos termos do Regime Jurídico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas. A 30 de março de 2011, foi
assinado entre a DGADR e a Administração Regional Hidrográfica do Tejo, I.P. o “Contrato de
Concessão Relativo à Utilização de Recursos Hídricos Para Captação de Águas Superficiais Destinadas
á Rega no Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira”. Este contrato foi
transmitido para a ABLGVFX, no dia 21 de março de 2012, nos termos da legislação em vigor, passando
a constituir igualmente regulamentação a respeitar na gestão da ABLGVFX. Em consequência, a água
utilizada para rega passou a ser onerada com a Taxa de Recursos Hídricos, taxa a cobrar pela
Associação aos Beneficiários e Precários, para entrega à ARH do Tejo.
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Posto isto, dadas as responsabilidades de gestão da ABLGVFX neste AH, considera-se fulcral atender
a importância dos seguintes objetivos:
Objetivos Estratégicos – Bacia Hidrográfica do Tejo
- Exploração da Barragem do Cabril como empreendimento de fins múltiplos
- Construção da Barragem do Alvito
Objetivos Específicos - Investimento Público na Reabilitação e Modernização das Infraestruturas do
AHLGVFX
- Modernização da Rede Primária, Rede Drenagem, Rede Viária e Dique – Fase I
- Modernização dos Blocos VII e VII e EE da Giganta
- Reabilitação dos Blocos III e IV e da EE do Ramalhão
- Modernização dos Blocos IX e X e EE do Capitão Mor
- Modernização dos Blocos XI e XII e EE Manuel dos Santos
- Modernização da Rede Primária, Rede Drenagem, Rede Viária e Dique – Fase II
Estes projetos têm vindo a ser defendidos pela ABLGVFX e encontram-se devidamente enquadrados
em vários documentos, publicações, nomeadamente no documento Contributo para uma Estratégia
Nacional para o Regadio, publicado em maio de 2019.
Joaquim Madaleno (Diretor Executivo da ABLGVFX)
Na região Lisboa e Vale do Tejo apresenta-se o conjunto de AH do Tipo II e IV, implementados na sua
maioria em meados do século passado.
Aproveitamentos
Vale do Sorraia e Paul de
Magos
Lezíria Grande de
V.Franca
Loures
Cela
Carril
Alvega
Alvorninha
Total

Tipo

Área beneficiada (ha)

Início Exploração

II

16.351

1958

II

4.094

1943

II
II
IV
II
III
-

700
454
400
334
125
22.458

1939
1939
2005
1939
2004
-

Tabela 6-24- Região LVT AH públicos
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Da análise dos AH existentes, com grandes dimensões temos o AH do Sorraia, já antigo, com grande
extensão de infraestruturas de adução que quer reabilitar, o AH da Lezíria, o qual além de p
modernizar os seus blocos de rega, pretende integrar de uma forma estruturada áreas já ocupadas
por regadio e, nalgumas situações, defendê-las da intrusão salina.
Existe igualmente um conjunto de AH de menores dimensões, em que parte foi implementada ainda
na década de 30 e parte na década de 90 do século passado, com dinâmicas e necessidades diferentes.
As candidaturas aprovadas sem dotação foram as seguintes:
Investimento
Aproveitamentos

Intervenção
M€

AH Sorraia

Modernização dos blocos de rega e intervenções em
canais/regadeiras e distribuidores (1)

82.8

AH Alvorninha

Reabilitação do AH. Equipamentos de transporte e
distribuição

0.07

AH Carril

Reabilitação do AH. Equipamentos de transporte e
distribuição

0.14

Tabela 6-25 – Candidaturas aprovadas sem dotação na região LVT

Deste conjunto de candidaturas, haverá que referir o volume apresentado pelo AH Sorraia, 15 com
um montante global de investimento global de 82,8 M de Euros.
Refira-se que os 2 AH mais modernos, apresentaram pedidos de intervenção, incidindo na reabilitação
dos equipamentos de transporte e distribuição. O AH do Cela teve uma candidatura reprovada:
Investimento
Aproveitamento

Intervenção
M€

AH Cela

Melhoria da eficiência do AH

0.28

Tabela 6-26- Candidaturas reprovadas na Região LVT

Em novembro de 2020, a Fenareg apresentou o conjunto de ações a desenvolver nesta temática,
apresentando-se seguidamente o que se refere à Região Lisboa e Vale do Tejo:
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Valor
Designação

Tipo
3 pontes canal

M€
1 717

Regadeira 11

252

Regadeira 29

257

Regadeira 54 e 57

360

Regadeira 7

678

Regadeira 12

743

Distribuidor Figueiras Gamas

2 090

Distribuidor da Erra

4 581

Bloco III Mora

16 637

Bloco Formosa

15 477

Bloco IV Furadouro

16 359

Canal Furadouro Peso

27 390

Bloco Samora

12 340

A.H. Alvega

Modernização e reabilitação

7 684
4 995

A.H. LGVFX

Reab. Blocos III e IV EE Ramalhão
Modernização Rede Primária, Rede Drenagem,
Rede Viária e Dique
Modernização Blocos VII e VIII EE Giganta

11 603

-

159 754

A.H. Sorraia

-

36 591

Tabela 6-27- Conjunto de ações a desenvolver na região lvt, apresentado pela Fenareg

De acordo com os elementos fornecidos pela Fenareg, o montante de investimentos necessários para
realizar as ações de reabilitação e modernização dos AH em causa ascende a 159,754 M €.
No âmbito do 12º aviso, os AH que tiveram candidaturas aprovadas sem dotação voltaram a
candidatar, de uma forma geral, as mesmas operações, o que releva a sua prioridade para os mesmos.
Investimento
Aproveitamentos

Intervenção
M€

AH Lezíria e Vale do Tejo
AH Lezíria e Vale do Tejo
AH Sorraia
AH Sorraia
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Projeto de Execução de
Modernização dos Blocos VII e VIII
Estudo Prévio para a modernização
da Lezíria Sul e respetivo EIA
Projeto Execução Modernização
Blocos VIII e IX
Projeto Execução Modernização
Bloco III

0.683
0.561
0.496
0.391
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AH Loures
AH Alvega
AH Cela

Modernização do AH
Modernização do AH
Reabilitação troço regularizado do
rio Alcoa e defesa do AH

0.500
0.369
0.200

Tabela 6-28- 12º aviso, os AH que tiveram candidaturas aprovadas sem dotação e voltaram a candidatar

É de referir que os pequenos AH que apresentaram candidaturas aprovadas sem dotação no aviso
anterior, não voltaram a aparecer, referindo-se ainda o facto do AH do Sorraia ter voltado a apresentar
candidaturas referentes a 2 conjuntos de infraestruturas já candidatados anteriormente.
Por outro lado, Loures e Alvega aparecem com candidaturas para a modernização das suas
infraestruturas. Finalmente, o AH de Cela apresenta uma candidatura não vocacionada propriamente
para a modernização/reabilitação das infraestruturas, mas para ações de reabilitação no rio Alcoa e
defesa do AH.
À imagem do critério que tem vindo a ser seguido para as outras regiões, afigura-se que as
candidaturas que apresentem viabilidade e não venham a ser consideradas no âmbito do PDR deverão
ser consideradas como prioritárias neste contexto.
No seguinte quadro resumo, pode-se ter uma visão do ponto de situação das candidaturas
apresentadas à Medida 3.4.2., para a região LVT.

AH
Leziria
Cela
Sorraia
Alvorninha
Loures
Alvega
Carril
-

Aprovada c/
dotação
1
1
2

1º Aviso
Aprovada s/
dotação
15
1
1
17

Reprovada
1
1

2º aviso

Total

2
1
2
1
1
7

3
3
17
1
1
1
1
27

Tabela 6-29- Candidaturas apresentadas à Medida 3.4.2 Região LVT

Tendo em conta que, provavelmente, o PDR2020 ainda poderá financiar, pelo menos parte, das
candidaturas apresentadas neste contexto, afigura-se que, a curto prazo, deverão ser consideradas
como prioritárias as ações anteriores que não forem executadas neste contexto.
No seguimento da informação anterior, as ações a desenvolver na Região Lisboa e Vale do Tejo, o seu
ponto de situação e o montante de investimento envolvido é o seguinte:
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Investimento
Aproveitamentos

AH Sorraia

AH Lezíria Vale Tejo

AH Loures
AH Alvorninha

AH Cela

AH Carril
AH Alvega
Total

12º Aviso
+ PDR 342

Não considerado
342

M€
1.717
0.252
0.257
0.360
0.678
0.743

-

X
X
X
X
X
X

2.090

-

X

4.581
16.637
15.477
16.359
27.390
12.340

X
-

X
X
X
X
X

0.50

X

-

99.38 M €

17.14 M €

82.24 M €

4.995

-

X

11.603

-

X

36.591

X

-

0.56088

X

-

53.75 M €
11.40 M €
0.07 M €

37.15 M €
X
-

16.60 M €
X

0.28 M €

-

X

0.20 M €

X

-

0.48 M €

0.20 M €

0.28 M €

0.14 M €

-

X

0.369 M €
165.58M €

X
66.25 M €

99,33 M €

Intervenção
3 pontes canal
Regadeira 11
Regadeira 29
Regadeira 54 e 57
Regadeira 7
Regadeira 12
Distribuidor Figueiras
Gamas
Distribuidor da Erra
Bloco III Mora
Bloco Formosa
Bloco IV Furadouro
Canal Furadouro Peso
Bloco Samora
Modernização Blocos VIII e
IX
Total
Reab. Blocos III e IV EE
Ramalhão
Modernização Rede
Primária, Rede Drenagem,
Rede Viária e Dique
Modernização Blocos VII e
VIII EE Giganta
Estudo Prévio para a
modernização da Lezíria
Sul e respetivo EIA
Total
Modernização do AH
Reabilitação do AH.
Melhoria da eficiência do
AH
Reabilitação troço
regularizado do rio Alcoa e
defesa do AH
Total
Reabilitação do AH.
Equipamentos de
transporte e distribuição
Modernização do AH
-

Tabela 6-30- Ações a desenvolver na Região LVT, o seu ponto de situação e o montante de investimento
envolvido
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Tendo em conta as diversas ações elencadas, quer no âmbito da Medida 3.4.2., quer no âmbito das
necessidades elencadas pela Fenareg chegamos ao valor global de, pelo cerca de 166 M€. A estes
valores, haverá que acrescentar as intervenções apontadas, cujo investimento global não é conhecido.
Se considerássemos que as intervenções previstas no âmbito do 12º aviso da Medida 3.4.2 podem ser
ainda financiadas no âmbito do PDR2020, chegávamos a um valor de cerca de 66 M€, transitando 99
M€ para o próximo quadro.

6.3.2 Reforço de Segurança de Barragens

Figura 6-8 – Intervenções em Segurança de Barragens na Região LVT

Na zona de atuação da DRAP LVT identificaram-se as ações que as diversas entidades gestoras dos
aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos, que ainda não se encontram com
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financiamento assegurado, e complementaram-se estes elementos com informações fornecidas pela
DRAP e DGADR, tendo-se obtido as seguintes intervenções a efetuar:
Barragem

Código do
Projeto

Estado

Alvorninha

PDR2020342041180

Decididosem
dotação

Carril

PDR2020342033247

Decididosem
dotação

Parecer

Favorável

Favorável

Investimento
Total €

Ações a implementar

1300 000

Reparação estrutural da barragem/ Reforço da
cortina de impermeabilização da fundação da
barragem e Implementação do Plano de
Emergência Interno

292 940

Implementação do Plano de Emergência Interno
da barragem; Estudo e controlo das ressurgências
na galeria da descarga de fundo (corpo da
barragem)

Tabela 6-31 – Situação das candidaturas da Região LVT

Assim, nesta região prevê-se intervir em 2 barragens, dos 7 aproveitamentos hidroagrícolas
existentes, através de 2 ações distintas, o que implica um investimento total de cerca de 2 000 000 €,
com a seguinte distribuição:
Total

Em Audiência Prévia

1 592 940

-

-

Decidido sem dotação

2

1 592 940

Para decisão

-

-

outros

-

-

Tabela 6-32 – Resumo Situação das candidaturas da Região LVT

As informações recolhidas alertam, porém, para a possibilidade de ainda no quadro âmbito do
presente quadro comunitário ser provável o financiamento destas obras e a sua consequente
execução.
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6.3.3 Novos Regadios

Figura 6-9 - Mapa dos Novos Regadios - Região LVT

VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA A AGRICULTURA NO VALE DO TEJO E OESTE
O estudo está vocacionado para fazer uma avaliação de recursos hidrológicos rigorosa e estudar novas
área de regadios, ou promover a intensificação de regadio, onde ocorra disperso e pouco eficaz, e
sempre que possível apoiar uma gestão dos recursos hídricos partilhada (Caderno de Encargos do
Estudo, DGADR, 2020).
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Os limites geográficos do Estudo são balizados pelas captações e origens de água e pela racionalidade
técnica, económica e social em termos de beneficiários da implementação do projeto. Relativamente
às captações e origens de água, o estudo inclui a bacia do rio Tejo na margem norte e, eventualmente,
as cabeceiras do rio Seda. Nos beneficiários estão incluídas as seguintes áreas:

A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA A AGRICULTURA NO VALE DO TEJO E OESTE não
compreende meramente o aproveitamento hidroagrícola, as disponibilidades em solo e água
(qualidade e quantidade), e a suas conceções técnicas: adaptadas, equitativas e economicamente e
ambientalmente sustentáveis.

Compreende muito mais, a questão dos fins múltiplos, a produção de energia, o abastecimento de
água, a defesa contra cheias, a regularização de caudais ou a navegação, a questão da racionalidade
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da eficiência e da sustentabilidade técnica, a questão do ambiente e as questões financeira, social,
económica e de desenvolvimento regional e nacional. É o conjunto que será tido em conta:
Como vamos utilizar a água? Como vamos gerir os recursos hídricos existentes? Como vamos
compatibilizar a conservação e valorização de recursos hídricos com as necessidades? Como vamos
integrar as duas componentes, superficial e subterrânea, do ciclo hidrológico? E as disponibilidades
de águas residuais?
Como vamos responder às ambições do Programa Nacional de Regadios? Que visa a expansão,
reabilitação e modernização dos regadios existentes e a criação de novas áreas regadas, com o
objetivo de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de sustentabilidade,
contribuindo para a adaptação às alterações climáticas, o combate à desertificação e a utilização mais
eficiente dos recursos.
Estas são as questões a que o estudo procurará responder com total cumprimento do estabelecido no
Caderno de Encargos e com valia técnica e objetividade. Será a oportunidade para de uma forma
integrada conhecer, avaliar e, por conseguinte, responder a um conjunto de questões que permitem
a todos tomar consciência das questões e da forma de lhes dar solução.
Neste enquadramento foi incluída a elaboração de múltiplos estudos, envolvendo de forma integrada
numerosos domínios e desenvolvidos num processo progressivo e cumulativo que foram organizados
da seguinte forma:
- Caracterização Agrossocioeconómica e Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território;
- Avaliação da aptidão do potencial das terras para o regadio;
- Avaliação das captações e origens de água;
- Avaliação dos recursos hídricos – balanço hídrico;
- Caracterização da solução técnica para implementação da rede Primária;
- Caracterização das soluções técnicas para a adaptação ao regadio em zonas a beneficiar;
- Avaliação Ambiental Estratégica;
- Avaliação económica e financeira;
- Definição do modelo de exploração /organização e gestão – modelo de tarifário;
- Avaliação na perspetiva dos fins múltiplos e outros impactos na economia local e regional
(regularização fluvial, navegabilidade e controlo de cheias).
Nelson Briso | Projet Manager-Water Utilities | PROCESL

Aproveitamento Hidroagrícola da Maiorga
O Aproveitamento Hidroagrícola da Maiorga localiza-se na união das freguesias de Coz, Alpedriz e
Montes, freguesia Maiorga e união das freguesias de Alcobaça e Vestiaria, do concelho de Alcobaça,
e Freguesia de Valado de Frades, do Concelho da Nazaré, todas no distrito de Leiria, e integra uma
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planície aluvionar com cotas muito baixas e fisiograficamente plana da extremidade oriental do vale
tifónico, que passa por S. Martinho do Porto, Valado dos Frades e Pataias.
Morfologicamente, corresponde a uma planície aluvionar, altimetricamente baixa e fisiograficamente
muito suave a plana (na sua quase totalidade com declive de 0% a 2%), sendo contornada a norte, a
sul e a nascente por uma sequência de colinas, que originam uma geomorfologia em forma de
“gargalo” junto à foz.
A estrutura da propriedade da região caracteriza-se pela sua pequena dimensão, com 87% dos prédios
com menos de 1 ha. Cerca de 12% dos prédios possuem entre 1 e 10 ha, representando 45% da área
total, sendo que os prédios de maior dimensão (com área ≥ 10 ha) ocupam os restantes 12%.
Em termos de ocupação cultural, há praticamente uma hegemonia das pomóideas, que já ocupam
cerca de 75% da área agrícola, sendo os restantes 25% ocupados com hortícolas, nomeadamente
brássicas e batata. Para futuro prevê-se que as pomóideas atinjam os 85% da área beneficiada.
Trata-se de uma área infraestruturada e regada há séculos que tem com principais origens de água o
rio Alcobaça, a sul, e o rio da Areia, a norte. Com muito menor expressão, também é utilizada água de
origem subsuperficial (poço e nascentes) e subterrânea (furo). A infraestrutura existente é composta
por uma rede de valas e derivações que possibilitam simultaneamente a rega e o enxugo dos terrenos
agrícolas. Na época de rega são derivados caudais, do rio da Areia (a norte) e rio Alcobaça (a sul), para
a rede de valas, de onde á captada a água para as redes particulares. A grande maioria das explorações
já possui sistemas terciários com rega localizada que incluem: captação bombagem, filtração
distribuição e aplicação. Os agricultores de menor dimensão utilizam maioritariamente combustíveis
fósseis (gasóleo) como principal fonte de energia, sendo a energia elétrica utilizada pela maioria dos
agricultores de média e grande dimensão.
A gestão, limpeza e manutenção das infraestruturas é feita pelos agricultores, com ações pontuais da
autarquia em situações de emergência (rombos, cheias, etc.). Atualmente está a ser constituída uma
junta de agricultores que deverá assumir a responsabilidade da gestão e manutenção da
infraestrutura.
Com um total de 356 ha terras de elevada aptidão agrícola e para o regadio, a intervenção agora
proposta compreende:
• a reabilitação das redes coletivas viária e de drenagem que beneficiam a área de rega;
• a análise da possibilidade da reabilitação da central mini-hídrica da Fervença, numa lógica de
autoprodução;
• a reabilitação ou modernização do sistema coletivo de rega, utilizando as origens de água
disponíveis; e
• em caso se modernização, a análise da possibilidade de instalação de uma unidade de
autoprodução de energia fotovoltaica, considerando o desfasamento dos picos de produção/consumo
da central mini-hídrica.

Das diversas soluções e combinações analisadas, junto com os regantes, Câmara Municipal de
Alcobaça e a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa a Vale do Tejo, selecionaram-se as
seguintes três alternativas para serem avaliadas no âmbito do Estudo Prévio do Aproveitamento
Hidroagrícola da Maiorga:
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Alternativa A
• Reabilitação da Rede de Drenagem (23,2 km de valas e linhas de água incluindo PH e proteções
das linhas de água);
• Reabilitação do sistema de rega existente (5 derivações, 4,1 km de valas, 1,8 km de condutas,
84 estruturas de regulação e caixas de derivação, PH, etc.); e
• Melhoria da Rede Viária (9,1 km).
Alternativa B
• Reabilitação da Rede de Drenagem (23,2 km de valas e linhas de água incluindo PH e proteções
das linhas de água);
• Construção de um açude no rio da Areia;
• Reabilitação/adaptação da tomada de água no canal da Fervença;
• Construção da rede de adução (4km de condutas PEAD DN 400 e 450);
• Construção do reservatório de regularização (reservatório modelado no terreno com 10
000m3);
• Construção da estação elevatória e estação de filtração (330 kW (3X110kW); Q=254 l/s e
h=75m);
• Construção e instalação da central fotovoltaica (150 kWp - 340 painéis de 450Wp);
• Reabilitação da central mini-hídrica da Fervença (2x75kW, 2x1,0 m3/s, queda útil de 8,3 m);
• Construção da rede de secundária de rega (20,2km de condutas PEAD, DN 90 a 500, 110
hidrantes e 255 bocas de rega;
• Fornecimento e montagem do equipamento do sistema de telegestão (255 unidade remotas,
com comunicação via rádio); e
• Melhoria da Rede Viária (9,1 km).
Alternativa C
• Reabilitação da Rede de Drenagem (23,2 km de valas e linhas de água incluindo PH e proteções
das linhas de água);
• Construção de um açude no rio da Areia;
• Reabilitação da tomada de água no canal da Fervença;
• Construção da estação elevatória e estação de filtração (330 kW (3X110kW); Q=254 l/s e
h=70m);
• Construção do reservatório de regulação (reservatório apoiado com 400m3);
• Construção e instalação da central fotovoltaica (150 kWp - 340 painéis de 450Wp);
• Reabilitação da central mini-hídrica da Fervença (2x75kW, 2x1,0 m3/s, queda útil de 8,3 m);
• Construção da rede de secundária de rega (21,2 km de condutas PEAD, DN 90 a 500, 110
hidrantes e 255 bocas de rega;
• Fornecimento e montagem do equipamento do sistema de telegestão (255 unidade remotas,
com comunicação via rádio); e
• Melhoria da Rede Viária (9,1 km).
As respetivas estimativas orçamentais e planos financeiros são apresentados em anexo.
Está em curso um estudo de viabilidade técnica, económica e ambiental, no qual são elaborados, de
entre outros:
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• a simulação da exploração das fontes de água disponíveis, tendo em conta, não só os futuros
beneficiários do aproveitamento, como os utilizadores/regantes existente a jusante da(s)
captação(ões)/derivação(ões);
• os impactos das alterações climáticas;
• a análise com impactes ambientais;
• a análise custo-benefício; e
• o cálculo do preço da água, taxas de exploração, conservação e de recursos hídricos.
Maria João Calejo (COBA)

Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada
Na margem direita do rio Tejo, entre a foz do rio Ota e à cidade de Santarém, desenvolve-se uma
extensa planície aluviar com cerca de 10 500 ha, dos quais cerca de 9 500 ha são intensamente
agricultados.
Há muito que esta região tem recorrido à rega para garantir elevados níveis de produção agrícola,
tomando partido das boas condições edáficas e climáticas que a região proporciona para a prática de
culturas de assinalável valor acrescentado, nomeadamente o tomate de indústria, milho, arroz,
girassol, melão e vinha.
Para regar, os agricultores utilizam diversas origens de água e formas de distribuição. No que respeita
às origens, destacam-se a vala de Azambuja (também conhecida como vala Real) e seus tributários
(vala da Asseca, vala Real e ribeira de Aveiras), as linhas de que afluem diretamente à zona da rega
(como o rio de Valverde) e o rio Tejo, como origens superficiais, e a bacia Tejo-Sado – Margem direita,
como origem subterrânea (por intermédio de furos e poços). Quanto à sua distribuição, a norma é ser
feita em vala entre a origem e os pontos de bombagem (por vezes com bombagens intermédias), a
partir dos quais se iniciam os sistemas terciários em pressão. Quando é utilizada água subterrânea, a
água é normalmente elevada e diretamente para as redes particulares (redes terciárias).
A sul de Valada, área predominantemente de grande propriedade, as origens são essencialmente
superficiais, nomeadamente na vala de Azambuja (e valas qua daí derivam), rios de Valverde, Ota e
Tejo. A norte de Valada predominantemente de pequena e média propriedade, os prédios adjacentes
à vala de Azambuja são normalmente abastecidos por esta, sendo os restantes prédios servidos por
furos particulares ou diretamente pelo rio Tejo, quando nele fazem limite.
Sendo em grande parte navegável, a vala da Azambuja está sob influência das marés, havendo entrada
de água salgada e/ou salobra nos períodos de menor escoamento fluvial, normalmente coincidente
com a campanha de rega. A salinidade da água utilizada surge assim como o principal constrangimento
à rega para os regantes que a utilizam.
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Área agrícola na margem direita do rio Tejo, entre a foz do rio Ota e Santarém
Já a norte de Valada, o peso do uso de águas subterrâneas é bem superior, sendo de referir o
progressivo abaixamento do nível freático (e a consequente aumento da altura de elevação),
denunciando um excessivo uso desta origem de água e o aumento dos custos energéticos com a
bombagem.
É então da necessidade da implementação de um sistema de rega mais eficiente, que garanta as
necessidades de água para rega com qualidade e a custos mas baixos e de forma sustentável, que o
Município de Azambuja, em parceria com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Lisboa e Vale
do Tejo (DRAPLVT) e com a colaboração da SGPS SOGEPOC (detentora da agroindústria Sugal que
labora na região), pretende apresentar uma candidatura para realização de um projeto para a
construção do “Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada”.
Neste âmbito e em colaboração com a SOGEPOC, consultaram-se os proprietários/rendeiros da área
eventualmente a beneficiar, tendo-se reunido consenso e intenção de adesão da quase totalidade da
área a sul de Valada, numa área total que ronda os 4 500 ha.
O Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada, com uma área total de 4500 ha, compreende
a planície aluviar confinada entre o rio Tejo e a encosta de charneca sobranceiras ao rio (com limite
na linha de Caminho-de-ferro), a NO e a SE, e entre os estradas de acesso a Espadanal e a Valada, a
SO e a NE, integrando as freguesias de Azambuja e Aveiras de Baixo, no concelho de Azambuja, distrito
de Lisboa, e a freguesia de Valada, no concelho do Cartaxo, Distrito de Santarém,
Trata-se de uma superfície praticamente plana, com cotas a variar entre os 3 e os 5 m, ocasionalmente
resgada por valas que, ao mesmo tempo, funcionam como adução/distribuição e drenagem dos
campos adjacentes. Destas destaca-se a vala de Azambuja que, tendo sido contruída como via
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navegável de escoamento de pessoas e bens na região, apresenta-se como o principal coletor de
escorrências e via de transporte de água de rega para a área a beneficiar.

Área de estudo do Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada
Trata-se de uma região intensamente agricultada, essencialmente com tomate de indústria, milho,
arroz, girassol, melão e vinha.
O regadio é feito de forma incipiente, por norma sob iniciativa do proprietário/rendeiro, através da
abertura de valas que transportam a água (graviticamente) até aos pontos de entrega e/ou bombagem
junto às parcelas.
A derivação é feita diretamente na vala de maior dimensão, utilizando o gradiente hidráulico natural,
ou com recurso a bombagem na origem, para vencer os desníveis existentes.
Estas valas funcionam também como valas de drenagem e enxugo, garantindo o esvaziamento dos
canteiros (quando com arroz) ou abaixamento do nível freático (nas culturas mais sensíveis ao
encharcamento).
A aplicação da água nas parcelas é feita de acordo com a cultura instalada, sendo:
- Por gravidade, quando é feito arroz;
- Por rega localizada, quando são praticadas culturas como o tomate, melão e vinha (quando
regada);
- Por aspersão, quando é cultivado milho.
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Sendo as principais origens de água a vala de Azambuja/Real e o rio Tejo, na sua quase totalidade sob
influência das marés, a água derivada e consumida apresenta frequentemente teores elevados de sal,
em especial no estio.
O regadio atual tem fundamentalmente os seguintes constrangimentos:
- Água com elevada salinidade;
- Muito baixa eficiência de transporte e distribuição; e
- Gestão e manutenção reduzida à iniciativa individual.
Maria João Calejo (COBA)
Como já foi referido anteriormente, o regadio já apresenta um peso significativo na região. Na maior
parte das situações estamos em presença de regadios privados, os quais recorrem a recursos
subterrâneos ou a captações em linhas de água. Os únicos perímetros existentes com alguma
expressão são o AH do Sorraia, da Lezíria e de Óbidos (que vai iniciar a sua exploração). Esta situação
ocorre quer no Vale do Tejo, quer na região Oeste.
Constata-se que, por via da diminuição de recursos hídricos disponíveis (alterações climáticas,
aumento do consumo e irregularidade/aleatoriedade dos caudais provenientes do Tejo) e pelo facto
da agricultura de regadio apresentar um cariz mais empresarial, virado para o mercado e assente em
compromissos com os clientes, existe uma necessidade maior de desenvolver regadios, que permitam
garantir o fornecimento de recursos hídricos, com garantia de quantidade e qualidade. Acresce que
se verifica que a exploração de recursos hídricos assente numa escala individual e não de uma forma
integrada, tem vindo a comprometer a disponibilização de recursos hídricos.
Assim, os agricultores de regadio têm vindo a equacionar novas origens de água, procurando soluções
integradas de captação e distribuição de água por forma a poder realizar uma agricultura sustentável.
Na verdade, não se está a implementar novo regadio no sentido usualmente utilizado de passar de
sequeiro para regadio, mas sim de regadio privado, em muitas situações incipiente, para regadio
público, mais estruturado e com maior garantia de água.
Assim, na região Oeste, grande produtora de frutícolas, onde os sistemas agrícolas de destinam à
produção para exportação, constata-se que o fator limitante à sua sustentabilidade é a disponibilidade
de água em quantidade e qualidade. Assim, os produtores, a DRAP e os municípios encontram-se a
procurar novas soluções de captação e adução de água por forma a permitir o fornecimento de
recursos hídricos.
Na região do Vale do Tejo, onde o arroz, o milho, o tomate e o melão, entre outras, são culturas de
grande expressão, constata-se que os recursos provenientes do rio Tejo são fornecidos de uma forma
imprevisível, tendo em conta as estratégias das entidades gestoras das barragens, principalmente em
Espanha. Por outro lado, à imagem do que se passa na Região Oeste constata-se que os recursos
subterrâneos existentes, podem não ser suficientes para as constantes necessidades para rega.
Assim, a par do Projeto Tejo, o qual pretende impactar toda a região Lisboa e Vale do Tejo, existem
vários projetos de implementação de novos regadios (ou transformação de regadios incipientes em
regadio pleno), que se encontram a ser dinamizados pelos municípios, associações de agricultores e
DRAP.
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Estes projetos, na sua maioria, encontram-se em fase de desenvolvimento incipiente, não existindo,
nalgumas situações, estimativas de investimentos e áreas beneficiadas.
Prevê-se que estes projetos, no futuro, venham a ser integrados no Projeto Tejo, quando este atingir
a sua plenitude. Porém, estas ações podem ser concretizadas isoladamente no sentido de resolver os
problemas a nível local e a curto prazo.
A DGADR apresenta no seu site, um conjunto de projetos, na região, que têm vindo a ser estudados e
desenvolvidos desde o princípio do século, pelo menos, mas que ainda não foram implementados.
Nesse contexto, apresenta-se uma intervenção, Avessada, não assinalada pelas CIM da região, mas
sinalizada pela DGADR, que, desde que reformulada, poderá ter condições para avançar.

Aproveitamento

Campos da Azambuja/Valada
Campo de Almeirim e Alpiarça
Vale do Baça
Pinheiro Grande e Carregueira
Rio Maior e Santarém
Alfeizerão
Abrantes e Constância Bloco
Norte
Alcabrichel
Sizandro
Abrantes e Constância Bloco Sul
Maiorga
Toxofal
Avessada
TOTAL

Concelho

Área

Investimento
M€

Azambuja/Cartaxo/Santarém
Almeirim/Alpiarça
Alcobaça
Chamusca
Rio Maior/Santarém
Alcobaça
Abrantes/Constância

ha
10.000
5.744
1.728
1.630
1.534
1.050
506

100
14.0
20.0
-

Torres Vedras
Torres Vedras
Abrantes/Constância
Nazaré/Alcobaça
Lourinhã
Mação/Gavião
-

605
587
770
356
142
82
24. 734

9.9
7.0
7,8
3.68
162,50

Tabela 6-33 – Potenciais Novos Regadios na Região LVT

Esta situação verifica-se em todo o país, mas com mais relevo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde
existem vários projetos que não têm qualquer valor de investimento, mas consideram áreas
relevantes a ser beneficiadas, o que inviabiliza uma análise comparativa.
De igual forma, o número de beneficiários do regadio acima indicado não reflete a sua real dimensão
pois existem muitos AH para os quais não se dispõe de informação neste âmbito.
Como se constata da análise do quadro, ainda não nos encontramos numa situação de apresentar
uma estimativa global dos investimentos necessários e das áreas abrangidas.
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Resumindo as intervenções elencadas para a Região Lisboa e Vale do Tejo apresentam os seguintes
valores de investimentos.
Projetos
Novos Regadios
Reabilitação
Modernização
Barragens
Total

Candidatura aprovada/
Candidatura Potencial (*)
-

Outras Ações
(**)
162,50

66,25

99,33

165,58

1,59
67,84

261,83

1,59
329,67

Total M €
162,50

Tabela 6-34– Resumo das intervenções elencadas para a Região LVT

(*) – Aprovada PNR/Potencial financiamento 3.4.2 PDR.
(**) – Engloba ações não candidatadas previamente, identificadas pelos interessados ou que tenham
sido reprovadas no âmbito de uma candidatura e possam ser reformuladas

Da análise do quadro constata-se que a implementação do conjunto das intenções identificadas
implica a realização de um investimento de cerca de 330 milhões de euros. A área a beneficiar por via
da implementação dos novos regadios é de 24.734 hectares, não tendo sido orçamentados, em boa
parte das situações, os investimentos associados, tendo em conta a pouca maturidade das ações
preconizadas.
A estes montantes, haverá que acrescentar os investimentos necessários para a implementação do
Projeto Tejo.

6.4. Região Alentejo
O Alentejo é a região que apresenta maior número de AH e de área regada no país, como se pode
constatar da leitura do quadro seguinte:
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I
II
II
II
II
II

Área beneficiada
ha
106.990
12.727
12.000
7.237
6.143
6.171

Início
Exploração
2007/2014
1974/2004
1973
1967
1968
1949

II

6.098

1955-1979

Aproveitamento

Grupo

EFM Alqueva
Odivelas
Mira
Caia
Roxo
Vale do Sado
Campilhas Alto
Sado
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Minutos
Vigia
Lucefecit
Veiros
Aldeia Luz
Divor
Marvão-Apartadura
Freixeirinha
Corte Brique
Total

II
II
II
II
III
II
III
IV
IV
-

1.532
1.500
1.179
1.058
594
488
400
371
87
164.567

2003
1985
1977-1995
2015
2007
1965
1993
1995
1993
-

Tabela 6-35- Aproveitamentos Hidroagrícolas da região do Alentejo

Da análise dos AH existentes na região do Alentejo, verifica-se que o Vale do Sado, na região de Alcácer
e baseado na cultura do arroz, foi pioneiro, tendo mais de 70 anos de funcionamento. Ainda com base
no rio Sado foi implementado o AH de Campilhas e Alto Sado na década de 1950, o qual tem absorvido
um conjunto de novos Ah de pequenas dimensões limítrofes.
Nas décadas de 60 e 70, na sequência da elaboração do Plano de Rega do Alentejo, foi implementada
uma série de AH de grandes dimensões, como sejam Odivelas, Roxo, Caia e Mira.
A partir dos anos 90 alavancados no financiamento comunitário, foi implementada uma série de AH
com menos dimensões do que os anteriores.
Finalmente, com a decisão de avançar com a implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva, atuou-se, em larga escala, principalmente, no distrito de Beja sendo pertencentes a este
AH cerca de 110.000 hectares beneficiados.
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6.4.1 Reabilitação e Modernização

Figura 6-10 – Intervenções em Regadios Existentes no Alentejo
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Aproveitamento Hidroagrícola do Mira – Desafios Futuros

Durante muitos anos o paradigma do regadio consistiu no fomento e na efetiva utilização da área
infraestruturada, o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira não foi disso exceção. Os 12000 hectares
beneficiados no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, entre Vila Nova de Milfontes (Odemira) e o
Rogil (Aljezur), são abastecidos através da albufeira de Santa Clara por mais de 600 quilómetros de
canais e condutas. O sistema de transporte e distribuição de água, maioritariamente gravítico, é
assente em baixo custo energético, com elevadas perdas e muito intensivo em mão-de-obra. O nível
de utilização do perímetro de rega foi aumentando gradualmente, desde a primeira campanha de
rega, em 1970, atingindo os 60% na última campanha.
Se tempos houve em que o baixo nível de adesão ao regadio não colocava pressão sobre as reservas
hídricas existentes, permitindo, de alguma forma, que a eficiência de transporte e condução de água
fosse relegada para segundo plano, esse paradigma encontra-se completamente alterado.
Por um lado, a crescente adesão ao regadio, impulsionada por excelentes condições edafo-climáticas
do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira e pela segurança hídrica existente (até à data) promoveu a
instalação de uma agricultura dinâmica, bastante heterogénea, que vai desde a produção de leite, à
produção de carne, às culturas hortícolas e frutícolas. Por outro lado, as alterações climáticas, que se
efetivam na região com uma forte redução das afluências à única origem de água, a albufeira de Santa
Clara, colocam enormes desafios à sustentabilidade futura do sistema.
Deste modo, o atual modelo de infraestruturas hidroagrícolas baseado em transporte gravítico, onde
uma eficiência de 60% é considerada a possível, torna-se completamente desadequado e obsoleto.
Desadequados também se encontram os limites do Aproveitamento Hidroagrícola, os quais foram
estabelecidos tendo em conta a tecnologia existente na década de sessenta do século passado,
assente no pressuposto de rega gravítica, onde a cota era o fator limitante. A evolução tecnológica
dos sistemas de rega anula por completo esta limitação, devendo ser ponderada a inclusão de áreas
atualmente precárias, mas onde já se pratica agricultura de regadio.
Atendendo à circunstância do perímetro de rega do Mira estar atualmente inserido, quase na sua
totalidade, em área de Parque Natural e de Rede Natura 2000, acresce a urgência da alteração dos
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seus limites. A exclusão de áreas do perímetro de rega, onde os valores naturais são incompatíveis
com a normal atividade agrícola de regadio, deverá ser efetivada, com as devidas compensações aos
beneficiários, por forma a minimizar conflitos.
A Associação de Beneficiários do Mira, enquanto entidade concessionária do Aproveitamento
Hidroagrícola do Mira, na prossecução de uma melhoria na eficiência procedeu à modernização de
dois blocos de rega, ou seja, à substituição de blocos de rega gravíticos - assentes em canais a céu
aberto e com controlo por montante com baixos níveis de eficiência associados - para blocos de rega
pressurizados, em conduta fechada, onde as perdas são diminuídas ao mínimo e se conseguem
eficiências da ordem dos 90 a 95%.
A modernização dos Blocos de Rega, um em pleno funcionamento desde 2005 (bloco de Rega XI) no
concelho de Odemira, e outro, no concelho de Aljezur, o bloco de rega XIV, em funcionamento desde
2015, totalizam 1300 hectares de área modernizada, pouco mais de 10% do total do Aproveitamento.
É intenção continuar o esforço neste tipo de modernização, contando que possam, no curto prazo, ser
modernizados entre 3000 a 4000 hectares e, assim, aumentar para perto dos 40% a área pressurizada
do perímetro de rega com o consequente ganho de eficiência.
Também se consideram prioritários os investimentos na construção de reservatórios intermédios de
regularização de caudais, uma vez que estes reservatórios permitem aumentar a flexibilidade do
sistema, diminuindo o tempo de resposta do sistema hidráulico às variações dos pedidos de caudal,
permitindo, ao mesmo tempo, uma redução das perdas operacionais.
Um bom exemplo deste tipo de investimento foi a construção do Reservatório do Loural, com um
volume útil de 32000 m3, que permitiu reduzir em 7 horas a resposta aos pedidos a jusante,
aumentando a qualidade de serviço e, simultaneamente, possibilita armazenar a água em excesso
(que de outra forma seria perdida pelos terminais), contribuindo para um aumento da eficiência do
Canal de Milfontes na ordem dos 20%. Assim, prevê-se que possa ser replicada esta solução, em locais
estratégicos do Aproveitamento Hidroagrícola, com a construção de, pelo menos, mais três
reservatórios.
Tendo em conta que o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira funciona ininterruptamente durante
todo o ano e que, para além do fornecimento de água ao sector agrícola, é responsável, através das
suas infraestruturas, pelo abastecimento em alta à Águas Públicas do Alentejo deve ser assegurada a
sua eficácia e operacionalidade. Para garantir os atuais níveis de serviço é necessário não descurar os
investimentos na reabilitação das infraestruturas, como sejam, a impermeabilização de canais, a
remodelação de estações elevatórias, a substituição da rede de rega, o reforço da instrumentação e
automatização do sistema.
Atualmente existem intenções de investimento para o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira que
ascendem aos 30 milhões de euros, não estando neste valor integrado o mais urgente dos
investimentos: uma nova estação elevatória na albufeira de Santa Clara. A construção desta Estação
é crucial para se conseguir captar água a cotas mais baixas e, assim, tornar utilizável parte do atual
volume morto da albufeira, que configura uma reserva hídrica de 244 milhões de metros cúbicos. No
caso da pluviosidade do próximo outono-inverno não ser suficiente e, se manter a tendência de
redução de afluências à albufeira, será necessário garantir tempo de adaptação de todo o tecido
agrícola ao novo paradigma, impedindo o colapso económico e social de todo a território.
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É necessário um contínuo e elevado investimento na reabilitação e modernização do Aproveitamento
Hidroagrícola de modo a minimizar os efeitos das alterações climáticas e assim aumentar a resiliência
do regadio.
Carla Lúcio – Diretora Executiva da Associação de Beneficiários do Mira

Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas - Ligação Sado/Alqueva-Campilhas
O Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado tem como uma das origens de água a
albufeira de Campilhas que apresenta problemas de escassez que tenderão a agravar-se em contexto
de alterações climáticas- e que vêm dificultando/afetando cada vez mais a garantia do benefício
hidroagrícola. Ora, para além da necessária melhoria da eficiência hídrica, e na lógica de ligação em
rede, é pertinente equacionar-se uma solução de ligação à partir do canal de Sto André a esta albufeira
- de que se apresenta seguidamente- podendo esta transferência de água fazer-se fundamentalmente
em períodos de abundância, seja sobretudo a partir do Sado nos períodos húmidos, seja a partir do
adutor Roxo-Sado do EFMA, de modo a criar-se uma reserva superabundante de volume armazenado
na albufeira de Campilhas para atender a períodos de anos secos e / ou a eventos extremos que
tenderão a ser cada vez mais frequentes.
A barragem de Campilhas, inaugurada em 1954, tem servido a agricultura dos vales de Campilhas e S.
Domingos ao longo dos últimos 67 anos. A sua finalidade tem sido o abatimento de pontas de cheias
e o fornecimento de água à agricultura. Em 12 anos dos últimos 30 anos, a albufeira de Campilhas não
teve reservas suficientes para satisfazer as solicitações, tendo havido 4 anos em que não existiu
qualquer reserva de água que permitisse iniciar a rega. Em 15 dos últimos 30 anos, no final da
campanha de rega, o armazenamento foi inferior a 18% da capacidade da albufeira. Esta situação tem
originado graves problemas, com prejuízo para os agricultores, para economia regional e Nacional.
Também os prejuízos ambientais têm ocorrido, em resultado desta instabilidade da massa de água. A
pouca capacidade de regularização terá a ver com a limitada capacidade de armazenamento da
albufeira, a grande procura de água e também a grande irregularidade das precipitações anuais. As
alterações climáticas, que têm incidido em especial nesta região, têm agrava a escassez e
irregularidade das precipitações.
A qualidade da água nesta albufeira tem sofrido com estas alterações bruscas no nível de água da
albufeira, sendo urgente intervir para aumentar o nível médio da albufeira e assim melhorar o
ecossistema que lhe está associado.
Nos últimos anos tem havido uma procura crescente do setor turístico pela albufeira, tendo grande
parte dos projetos ficado por executar devido à pouca estabilidade do plano de água, com grandes
amplitudes de cotas, registadas com frequência. Nesta altura está a avançar um projeto turístico de
uma dimensão relevante, constituído por hotel, com auditórios e outros equipamentos, tendo por
temática a cultura e a sustentabilidade. Segundo o Município de Santiago do Cacém vários projetos
aguardam licenciamentos e parecer de viabilidade.
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Importância da ligação de Campilhas a Alqueva
Vertente agrícola - Com maior garantia de água, o setor agrícola vai beneficiar de maior estabilidade
nas práticas culturais agrícolas; com maior garantia de água, haverá menos anos de rateio, com
redução de áreas cultivadas ou paragem do setor agrícola; Com maior garantia de água haverá mais
segurança dos investidores, permitindo a instalação de projetos de médio e longo prazo, propiciando
culturas tecnologicamente mais avançadas e de maior valor acrescentado. Mais desenvolvimento
sócio-económico, mais emprego, emprego mais estável e mais serviços.
Vertente turística - Plano de água mais elevado e mais estável, vai permitir a melhoria paisagística e
as atividades lúdicas associadas ao meio hídrico. A proximidade do mar e o plano de ordenamento em
vigor vão permitir investimentos de qualidade, que respeitem a sustentabilidade das zonas
envolventes à albufeira. Mais desenvolvimento socioeconómico, mais emprego, emprego mais
estável e mais serviços.
Vertente ambiental - Plano de água mais elevado e mais estável, vai permitir, de forma sustentada,
melhores condições ambientais para diversas espécies aquáticas e ribeirinhas, bem como a
reconversão e renaturalização das zonas adjacentes e permitirá a instalação de painéis fotovoltaicos
flutuantes. Possibilidade de implementação dos regimes de caudal ecológico previstos no título de
recursos hídricos, permitindo, mesmo em anos secos, manter a flora e fauna ribeirinha da ribeira de
Campilhas.
Vertente social - Plano de água mais elevado e mais estável, vai permitir a melhoria paisagística, as
atividades sociais e lúdicas, tais como pesca, desportos náuticos e outras atividades ligadas às águas
interiores. O município de Santiago do Cacém está fortemente empenhado em melhorar as condições
lúdicas e sociais desta albufeira, sendo a ADL-Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
um forte parceiro da CMSC e da ARBCAS para esse efeito.
Estratégia de melhoria e reforço dos recursos hídricos
Alteração das culturas praticadas - Atualmente o arrozal ocupa mais de 70% dos 1842 ha de área
regada neste aproveitamento hidroagrícola. Embora nos últimos anos tenha havido uma evolução
positiva na redução dos consumos unitários do arrozal, passando-se de médias de 15.000 m3/ha para
valores da ordem dos 9.500 m3/ha, urge refletir sobre a área que esta cultura ocupa, sendo necessário
restringi-la ás áreas de maior apetência, com menores perdas e maiores produtividades. Uma maior
diversidade cultural, sem dominância de qualquer cultura, substituindo-se o arrozal por culturas de
menor consumo unitário, seria mais adequado, atendendo aos volumes que inter-anualmente se
dispõe neste aproveitamento hidroagrícola. Neste aproveitamento hidroagrícola não existem áreas a
título precário, não sendo preconizado qualquer aumento da área rega a curto, médio ou longo prazo.
Melhoria das estruturas de distribuição - As estruturas de distribuição de água desta obra de rega
entraram em funcionamento em 1954. Embora se tenha vindo a investir na reabilitação e
modernização destas estruturas, deverá continuar-se este trabalho, que não está terminado,
garantindo-se desta forma a continuidade da função de distribuição de água, ao mesmo tempo que
se reduzem as perdas de água na rede de rega.
Inovação dos sistemas de distribuição - Pretende-se efetuar uma reconversão do perímetro de rega
abastecido pela Barragem de Campilhas introduzindo uma forte inovação na sua gestão, impactando
na dimensão ambiental, social e económica. Pretende-se que a modernização deste perímetro seja
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uma referência no que concerne às boas práticas de gestão de recurso natural água. Para a gestão do
perímetro de rega, preconiza-se a utilização de ferramentas de agricultura de precisão para modelar
consumos e apoiar os agricultores na gestão da rega, com vista á utilização da água de uma forma
altamente eficiente, promovendo uma nova forma de cooperação entre a ARBCAS e os seus
beneficiários.
Reforço de água com origem no rio Sado e em Alqueva - As alterações climáticas são uma realidade
que, sobretudo nesta região, têm sido evidentes. Menos precipitação tem conduzido a menos
armazenamento. Aquando dos estudos deste projeto, as precipitações médias situavam-se nos 650 a
700 mm. Nos últimos 10 anos, a precipitação média foi de 350 a 400 mm.
O possível reforço dos volumes de água com origem externa só poderá ser efetuada a partir de uma
grande origem de água, que, mesmo em anos de alguma seca em anos sucessivos, possa garantir o
abastecimento. Nesse sentido vislumbram-se duas possíveis origens de água:
- o rio Sado, através da captação da ADSA existente em Ermidas, na confluência do rio Sado com a
ribeira do Roxo. O rio Sado tem em muitos anos um regime torrencial, podendo-se reforçar a captação
nesta origem, nos períodos de abundância, para abastecer a futura ligação à barragem de Campilhas;
- a albufeira de Alqueva, através da ligação Sado-Morgavel, nos períodos em que não interfira com os
volumes e comprometidos com a ADSA.
Em ambas as situações, individualmente e ou em complemento, tecnicamente é possível e
economicamente também é possível.
Alteração do tarifário - O atual tarifário deverá ser revisto, atendendo a esta nova realidade de
escassez de água e necessidade de aquisição externa. A disponibilidade para suportar um maior
encargo deverá estar associada á nova distribuição cultural, sendo de prever, com uma maior garantia
de água interanual, que culturas com um maior valor acrescentado se venham a instalar neste
aproveitamento hidroagrícola.
Aspetos técnicos a considerar
A ligação da barragem de Campilhas ao sistema de Alqueva passa pela construção de novas estruturas
e pela utilização de estruturas existentes. O canal de Morgavel, estrutura pública construída em 1976,
que tem como função transportar volumes de água captada no rio Sado e transportá-la para a
albufeira de Morgavel, tem uma grande capacidade de transporte de água, sendo a estrutura que
poderá servir de apoio à transferência entre o rio Sado, Alqueva e Campilhas. Associado a este canal
existe uma estação elevatória com capacidade de captação de grandes volumes de água diretamente
do rio Sado, quando os caudais são abundantes. Este canal de Morgavel é gerido pela ADSA-Águas
Públicas de Santo André, SA, empresa pública do Estado Português, podendo a sua gestão ser
compatibilizada com os reduzidos caudais necessários para Campilhas, nos mesmos moldes em que
foi protocolada a passagem de água com a EDIA, para a albufeira da Fonte Serne, ou em moldes a
definir.
A cota do canal de Morgavel, na zona possível ligação, situa-se entre 80 m e 81 m. A distância a
percorrer até à albufeira de Campilhas será da ordem dos 9 Kms. A cota do NPA (27.156.855 m3) da
albufeira de Campilhas é 108,00 m. A cota do nível morto (1.000.000 m3) da albufeira de Campilhas é
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92.53 m. Ao longo do possível traçado da conduta, a definir com maior exatidão no estudo prévio, a
cota máxima do terreno será de 130 m.
Considerando a cota do canal de Morgavel, considerando que o volume ideal para início de campanha
de rega deveria situar-se acima da cota 106,50 m (21.692.588 m3), considerando que o volume ideal
para final de campanha não deveria situar-se abaixo da cota 101,50 (9.377.277 m3) e considerando as
perdas de carga, então o transporte de água do canal de Morgavel para a albufeira de Campilhas
implica a necessidade de uma elevação de água, na ordem dos 65 a 70 metros, o que apenas poderá
ser determinado com exatidão através dos cálculos a concretizar com o projeto de execução.
O volume médio bruto utilizado nesta albufeira situa-se entre os 11.500.000 m3 e os 13.000.000 m3.
Analisados os consumos dos últimos 30 anos, considera-se que em ano médio será necessário um
reforço de 4.000.000 m3 e em ano seco/extremo será necessário um reforço de 8.500.000 m3.
Considerando um período máximo de fornecimento, entre outubro e maio, de 130 a 150 dias, então
o caudal necessário será da ordem dos 500 a 600 L/s.

Nota final
O combate às alterações climáticas e à desertificação física e humana faz-se com um conjunto de
iniciativas que, de forma articulada, possam mitigar as consequências destas alterações. A ligação de
Campilhas ao Sado e ao Alqueva, mais que meros paliativos, pode efetivamente resolver um problema
que permitirá fixar população, criar emprego e riqueza nesta região. Com esta ligação resolvemos
problemas do setor agrícola, do setor do turismo, do setor social e resolvemos um problema ambiental
que tem subsistido em Campilhas.
A Direção: Rui Verísimo Batista; Joaquim Matias Chainho; Joaquim Mestre Sobral
O Diretor Adjunto: Ilídio José Sabino Gonçalves Martins

Apresenta-se seguidamente o ponto de situação das candidaturas apresentadas à Medida 3.4.2.
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Em relação às candidaturas aprovadas sem dotação o ponto de situação foi o seguinte:
Aproveitamentos
AH Mira

AH Caia

Intervenção
Reabilitações e modernizações de
blocos de rega, sifões, estações
elevatórias e instalação de grelhas
Conjunto de ações relacionadas
com a Modernização,
automatização e telegestão
Reabilitação do 1º troço CCG

Investimento
M€

Observações

28.970

7 candidaturas

0.902

5 candidaturas

3.295

AH Roxo

Modernização Blocos de Rega
Reabilitação condutas Inf. 12

AH Odivelas
AH Campilhas e
Alto Sado
Total

Modernização Blocos
Reservatório de Regularização
Torre Vã
-

28.150
26.700

4 candidaturas

1.570

-

90.217

-

Tabela 6-36 – Candidaturas aprovadas sem dotação

Verifica-se que existiram candidaturas múltiplas apresentadas por AH construídos entre os anos
60/70, aprovadas sem dotação. Da análise dos resultados ao 1º Aviso da Medida 3.4.2., constata-se
que na região do Alentejo foram aprovadas 16 candidaturas com dotação orçamental com o valor de
investimento de 55.15 M€ e 19 candidaturas sem dotação orçamental com o valor de 90.217 M€.
Em relação às candidaturas reprovadas, não considerando a candidatura apresentada para a
realização do “Estudo de Impacte Ambiental do AH do Xévora”, o ponto de situação foi o seguinte:
Investimento
Aproveitamentos

Intervenção

AH Roxo

Sistema integrado gestão
Recuperação dos Sistemas de Captação,
adução e distribuição de água
Reservatório Regularização Alvalade

AH Freixeirinha
AH Campilhas e Alto Sado

M€
0.283
0.269
1.150

Tabela 6-37 – Candidaturas Reprovadas

No documento elaborado pela Fenareg, em que eram identificadas e quantificadas as necessidades
de intervenção pelos seus associados, destacam-se as seguintes ações no Alentejo:
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Valor
Designação

A.H. Odivelas

Total

A.H. Caia

Total

AH Mira

Total

AH Roxo

REGADIO 2030

Tipo
Modernização Bloco 7
Modernização Bloco 5
Modernização Bloco 1
Subst. Condutas Inf.12
Subst. Telas canal Inf.12
Canal Inf.12 sifão S12
Modernização Bloco 2
Modernização Bloco 6
Reabilitação CCG
Reabilitação canal Sado
Reabilitação Canal Murche
Modulos CCG
Reestruturação EE Vale Morto e Dist. Campo Maior
Captação Rio Guadiana
Reserv.Estabilizador Campo Maior
Monitorização, software pedidos e base dados
Substituição Limpa Grelhas e monitorização comporta
Reest. EE e dist. Carrascal
Substituição da comporta por módulos prox. Reservatório
Campo
Reest. Dist. Rega Fronteira
Reest. Dist. Rega Comenda
Reabilitação Sifões Mira
Reabilitação do Sifão Telhares e descarga nº 1
Instalação de grelhas limpeza automática e subst.
comportas
Reabilitação e modernização Várzeas Odeceixe e const.
reservatorio
Reabilitação e modernização EEs
Reabilitação e Modern. Bloco 2
Reabilitação e Modern. Bloco 6
Reab. EE Sta. Clara
Mod. Blocos Barrada, Monte Novo Vale Zebro
Reabilitação CCG 1º troço
Produção Hidroelétrica
Alteamento descarregador

M€
4.100
7.000
5.100
7.000
1.000
405
6.000
6.000
7.271
6.450
781
51.107
250
350
20.000
1.500
150
150
350
180
97
179
23.206
960
2.490
1.695
2.620
1.263
9.970
9.970
800
29.768
41.000
3.926
1.700
500
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Total

AH Campilhas Alto
Sado

Total
AH Divor

Recuperação ambiental
Sist. Monitorização qualidade água
Ligação Terges – Roxo
Melhoria sistema registo e controlo de caudais
Reparar impermeabilizar canais principais
Reservatório Torre Vã
Reservatório Alvalade
Reservatório Conqueiros
Reservatório terminal
Reservatório Bencaolares
Reservatório Fonte Serne
EE pressão Bloco Alvalade
EE pressão Bloco terminal
EE pressão Bloco Conqueiros
Reab.rede secundária Alto Sado
Reab.rede secundária Campilhas
Requalificação equip.regulação e controle automático
Requalificação e atualização SIG e telegestão
Requalificação energética EE Vale Zebro
Requalificação energética sede ARBCAS
Reabilitação total Rede Rega
Monitorização, automatização e telegestão

Total
AH Vale Sado
Total
TOTAL

Reabilitação canal GPM e Distr. Palma
Reabilitação CGVG e 3 distribuidores
-

700
150
5.000
52.354
893
9.956
1.827
1.613
1.702
1.500
1.321
1.402
9.826
12.724
16.653
7.435
2.268
1.526
328
646
499
72.177
1.200
300
1.500
25.300
26.835
52.136
282.870

Tabela 6-38- Prioridades identificadas pela Fenareg

Como resultado do somatório dos investimentos associados à implementação das intervenções
identificadas atinge-se o valor de 282 milhões de euros. Cumpre referir que esta verba não inclui as
intervenções a realizar nas barragens, bem como na implementação do AH do Xévora que deverá ser
financiado ainda no presente Quadro de Referência Estratégico, e elencados pela Fenareg.
Constata-se, no âmbito das ações preconizadas, além das questões relacionadas com a reabilitação e
modernização, são elencadas outras que têm como objetivo criar condições para o aumento das
disponibilidades de recursos hídricos, bem como para a reformulação de perímetros.
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Dentro das ações preconizadas, considera-se a pretensão da Associação de Regantes e Beneficiários
de Campilhas e Alto Sado de estabelecer uma ligação entre as ligações hidráulicas de Alqueva e a
albufeira de Campilhas com o objetivo de proceder a um reforço das disponibilidades hídricas
existentes por meio de recursos provenientes de Alqueva.
Posteriormente, no âmbito do 12º Aviso do PDR da Medida 3.4.2., foram apresentadas as seguintes
candidaturas.
Investimento
Aproveitamentos

Intervenção
M€

AH Roxo
AH Roxo
AH Mira
AH Mira
AH Caia
AH Caia
AH Vale Sado
AH Divor
AH Odivelas
AH Freixeirinha

Modernização dos Blocos de Rega da Barrada, Monte Novo
e Vale de Zebro, Estudo Prévio e Projeto de Execução
Revisão do Projeto de Execução de Reabilitação do 1º
Troço do CCG
Estudo de Caracterização e Diagnóstico para delimitação
AH. Projeto execução novas áreas. Projeto execução
cortinas abrigo
Estratégia de modernização e reabilitação
Projeto Execução para a substituição e modernização dos
módulos de adução ao CCG, reabilitação de válvula de
disco e câmara de tranquilização
Projeto de Execução de reservatório estabilizador de
Campo Maior
Projetos execução canais CGVG, GPM2 e Distribuidores
Modernização do AH
Modernização do AH
Modernização do AH

0.60
0.98
0.46
0.72
0.02
0.11
0.48
0.17
0.50
0.29

Tabela 6-39- Candidaturas apresentadas ao 12º Aviso do PDR da Medida 3.4.2

Verifica-se que são repescadas candidaturas que tinham sido aprovadas sem dotação ou reprovadas.
Mais uma vez, há que referir que existe incerteza sobre as ações que ainda poderão vir a ser
implementadas no âmbito do PDR2020, pelo que, além dos critérios que têm vindo a ser definidos
pela DGADR e AG PDR, afigura-se que as ações, que apresentem condições técnicas para serem
desenvolvidas, e que não obtiverem financiamento deverão ser prioritárias no âmbito do próximo
Quadro Comunitário de Apoio.
Tendo em conta as diversas ações elencadas, tomando como referência os valores estimados pela
Fenareg chegamos ao valor global de cerca de 282 M €.
AH
Mira
Lucefecit
Vale do Sado
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Aprovada c/ dotação
2
1
3

1º Aviso
Aprovada s/ dotação
7
-

Reprovada
-

12º aviso

Total

2
1

11
1
4
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Luz
Vigia
Campilhas
Alto Sado
Caia
Roxo
Odivelas
Freixeirinha
Divor
Total

1
1

-

-

-

1
1

8

1

1

-

10

16

5
2
4
19

2
1
4

2
1
1
1
1
9

7
5
5
2
1
48

Tabela 6-40 – Resumo Candidaturas Apresentadas Região Alentejo

No seguimento da informação anterior, as ações a desenvolver na Região Alentejo, o seu ponto de
situação e o montante de investimento envolvido são as seguintes:
Valor
Designação

Tipo

-

-

M€

A.H. Odivelas

Total

A.H. Caia
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Modernização Bloco 7

4,1

-

X

Modernização Bloco 5

7,0

-

X

Modernização Bloco 1

5,1

-

X

Subst. Condutas Inf.12

7,0

-

X

Subst. Telas canal Inf.12

1,0

-

X

Canal Inf.12 sifão S12

0,405

-

X

Modernização Bloco 2

6,0

-

X

Modernização Bloco 6

6,0

-

X

Reabilitação CCG

7,271

-

X

Reabilitação canal Sado

6450

-

X

Reabilitação Canal Murche

0,781

-

X

Modernização AH

0,410

X

-

-

51,517

0,410

51,107

Modulos CCG
Reestruturação EE Vale Morto e
Dist. Campo Maior

0,45

X

-

0,35

-

X

Reserv.Estabilizador Campo Maior
Monitorização, software pedidos
e base dados
Substituição Limpa Grelhas e
monitorização comporta
Reest. EE e dist. Carrascal
Substituição Comporta por
módulos prox. Reservatorio
Campo

1,61

X

-

0,15

-

X

0,15

-

X

0,35

-

X

0,18

-

X
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Total

Reest. Dist. Rega Fronteira

0,097

-

X

Reest. Dist. Rega Comenda

0,330

-

X

-

3,74

2,06

1,68

2,620

X

-

0,723

X

-

0,960

X

X

2,49

-

X

1,695

-

X

2,62

-

X

1,263

-

X

Reabilitação e Modern. Bloco 2

9,970

-

X

Reabilitação e Modern. Bloco 6
Reab. EE Sta. Clara e inst. Parque
fotovoltaico
Modernização Bloco Norte
Projeto de execução para a
Reabilitação do Sifão Telhares e
descarga nº 1
Estudo da Eficiência Energética e
Projeto de execução para a
reabilitação de Estações
Elevatórias do Aproveitamento
Hidroagrícola do Mira;
Estudo prévio para modernização
e controlo da eficiência do
Aproveitamento Hidroagrícola do
Mira e projeto de execução para a
inspeção das infraestruturas Valo
Estudo prévio para
implementação de Reservatórios
de regularização de caudais e
realização de 3 projectos de
execução para reservatórios de
regularização de caudais

9,970

-

X

5,00

-

X

22,0

-

X

0,075

-

X

0,135

-

X

-

57,74

4,30

53,44

Reabilitação e modernização
Várzeas Odeceixe e const.
reservatorio
Estratégia de Reabilitação e
modernização
Reabilitação Sifões Mira

AH Mira

Total

AH Roxo
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Reabilitação do Sifão Telhares e
descarga nº 1
Instalação de grelhas limpeza
automática e subst. comportas
Reabilitação e modernização
Várzeas Odeceixe e const.
reservatorio
Reabilitação e modernização EEs

0,2

x

0.18

x

Mod. Blocos Barrada, Monte Novo
Vale Zebro
Reabilitação CCG 1º troço

41,0

X

-

3,926

X

-

Produção Hidroelétrica

1,70

-

X

Alteamento descarregador

0,50

-

X

Recuperação ambiental

0,70

-

X
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Sist. Monitorização qualidade
água
Ligação Terges – Roxo

0,15

-

X

5,0

-

X

52,976

44,926

8,050

0,893

-

X

9,956

-

X

1,827

-

X

Reservatório Alvalade

1,613

-

X

Reservatório Conqueiros

1,702

-

X

Reservatório terminal

1,500

-

X

Reservatório Bencaolares

1,321

-

X

Reservatório Fonte Serne

1,402

-

X

EE pressão Bloco Alvalade

9,826

-

X

EE pressão Bloco terminal

12,724

-

X

EE pressão Bloco Conqueiros

16,653

-

X

Reab.rede secundária Alto Sado

7,435

-

X

Reab.rede secundária Campilhas
Requalificação equip.regulação e
controle automático
Requalificação e atualização SIG e
telegestão
Requalificação energética EE Vale
Zebro
Requalificação energética sede
ARBCAS
Ligação Sado/Alqueva - Campilhas

2,268

-

X

1,526

-

X

0,328

-

X

0,646

-

X

0,499

-

X

Total

-

72,119

-

72,119

Reabilitação total Rede Rega

3,1

X

-

AH Divor

Monitorização, automatização e
telegestão

0,30

-

X

Total

-

3,4

3,1

0,300

25,300

-

X

AH Vale Sado

Reabilitação canal GPM e Distr.
Palma
Reabilitação CGVG e 3
distribuidores

27,315

X

-

Total

Melhoria sistema registo e
controlo de caudais
Reparar impermeabilizar canais
principais
Reservatório Torre Vã

AH Campilhas Alto Sado

Total

-

52,615

27,315

25,300

AH Freixeirinha

Modernização AH

10,000

10,000

-

TOTAL

-

304,10

92.11

211,99

Tabela 6-41 - Ações a desenvolver na Região Alentejo, ponto de situação e investimento envolvido
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Tendo em conta as diversas ações elencadas, quer no âmbito da Medida 3.4.2., quer no âmbito das
necessidades elencadas pela Fenareg, quer de acordo com informação prestada pela DGADR
chegamos ao valor global de, pelo cerca de 304.10 M€.
Se considerássemos que as intervenções previstas no âmbito do 12º aviso da Medida 3.4.2. podem
ser ainda financiadas no âmbito do PDR2020, chegávamos a um valor de cerca de 92 M€, transitando
211.99 M€ para o próximo quadro. A afetação das verbas a um hipotético financiamento no âmbito
do PDR e ao período 2020-2030 é uma previsão que, naturalmente, será alterada, por via do
desenvolvimento dos projetos, candidaturas e disponibilidades financeiras.
Dentro das intervenções no âmbito da implementação do Empreendimento de Alqueva, há que referir
ainda o reforço da capacidade de bombagem das estações elevatórias instaladas nos sistemas
hidráulicos existentes. Com efeito, tal como é referido no ponto 4.6., não foram instalados todos os
grupos de bombagem das estações elevatórias existentes. Tendo em conta o estado de maturidade
do sistema é necessário, atualmente, avançar com a implementação das restantes bombas, por uma
questão de sustentabilidade de funcionamento do sistema. Prevê-se que estes investimentos
ascendam a 25 M €.
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6.4.2 Reforço de Segurança de Barragens

Figura 6-11 – Intervenções Previstas em Segurança de Barragens no Alentejo

Na zona de atuação da DRAP Alentejo identificaram-se as ações que as diversas entidades gestoras
dos aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos, que ainda não se encontram
com financiamento assegurado, e complementaram-se estes elementos com informações fornecidas
pela DRAP e DGADR, tendo-se obtido as seguintes intervenções a efetuar:
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Barragem

Código do
Projeto

Estado

Parecer

Investimento
Total

Ações a implementar

€

-

-

-

865 000

Construção do POC; Instalação do
gerador de emergência
Recondicionamento da descarga
de fundo
Reabilitação do descarregador de
cheias
Implementação do sistema de
observação
Respetivos projetos de execução

PDR2020342-066791

Para Envio ao
Organismo
Pagador
(IFAP,IP)

Favorável

42 493

-

Santa Clara

Açude do
Gameiro
-

-

-

480 000

Construção do POC
Iluminação do açude
Instalação do gerador de
emergência
Reabilitação da descarga de fundo
e corpo do açude

PDR2020342-066792

Para Envio ao
Organismo
Pagador
(IFAP,IP)

Favorável

28 514

-

-

-

-

468 000

Construção do POC
Iluminação do açude
Instalação do gerador de
emergência
Reabilitação da descarga de fundo
e corpo do açude
Blindagem da conduta metálica da
descarga de fundo
Reabilitação do sistema de
drenagem
Tratamento de algumas patologias
do betão

PDR2020342-066995

Para Envio ao
Organismo
Pagador
(IFAP,IP)

Favorável

30 000

-

632 000

Construção do POC
Tratamento da rede de drenagem
do maciço de fundação
Reabilitação do sistema de
drenagem a jusante da barragem

Açude do
Furadouro

Odivelas
-
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do Alvito

PDR2020342-067014

Em Análise de
Audiência
Prévia

Desfavorável

180 000

PDR2020342-067024

Para decisão

Favorável

42 000

-

-

-

1 550 000

PDR2020342-067025

Para decisão

Favorável

57 000

-

-

-

540 000

PDR2020342-067027

Em Audiência
Prévia

Favorável

45 000

de
Campilhas

de Fonte
Serne

do Divor
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Estudo e projeto de execução da
obra para adaptação da barragem
do
Alvito ao atual Regulamento de
Segurança das Barragens
Projeto de requalificação do
Descarregador de Cheias da
barragem
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do
Caudal Ecológico (DLCE) a instalar
Tratamento das patologias do
betão Tratamento do sistema de
drenagem do coroamento
Proteção do talude a montante do
descarregador e seu
recondicionamento
Proteção contra a erosão a jusante
da bacia de dissipação
Construção do edifício de comando
das bombas de drenagem
Instalação de um gerador de
emergência
Construção do POC
Adequação da funcionalidade
(DLCE) e dos comandos da descarga
de fundo
Projeto de requalificação do
Descarregador de Cheias da
barragem
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do
Caudal Ecológico (DLCE) a instalar
Instalação de um gerador de
emergência
Construção do POC
Recondicionamento da descarga
de fundo
Drenagem da fundação
Proteção dos taludes
Instalação de energia
Elaboração dos respetivos projetos
de execução
Projeto de Execução para
iluminação do descarregador de
cheias e reparação de circuito de
iluminação da torre de tomada de
água, sinalização, comando remoto
e motorização da descarga de
fundo
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-

-

-

448 000

PDR2020342-067030

Em Audiência
Prévia

Favorável

57 000

-

-

-

560 000

PDR2020342-067031

Para decisão

Favorável

120 000

-

-

-

816 000

da Vigia

de Pego do
Altar

REGADIO 2030

Tratamento do coroamento e do
paramento de montante
Tratamento das patologias do
betão
Sinalização do descarregador na
albufeira
Iluminação do descarregador e da
tomada de água
Sinalização e comando remoto da
descarga de fundo
Criação de uma fonte alternativa
de energia
Inspeção do assoreamento na
albufeira
Elaboração dos respetivos projetos
de execução
Estudo de Revisão e Adaptação do
Plano de Observação (PO)
Projeto de Execução da
Alimentação de Energia Elétrica aos
Órgãos de Segurança e Exploração
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do
Caudal Ecológico (DLCE) a instalar
Proteção contra intrusão no
descarregador de cheias
Tratamento das patologias do
betão
Reabilitação das guardas
Drenagem do coroamento
Criação de uma fonte alternativa
de energia
Instalação de energia nos órgãos
de segurança
Elaboração dos respetivos projetos
de execução
Estudo de Revisão e Adaptação do
Plano de Observação (PO)
Elaboração do manual de operação
e conservação dos órgãos de
segurança
Tratamento da cortina
Tratamento das patologias do
betão
Tratamento da comporta da
descarga de fundo
Tratamento da tomada de água
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PDR2020342-067032

Para decisão

Favorável

105 000

-

-

-

1 060 000

de Vale do
Gaio

PDR2020342-067034

Em Audiência
Prévia

Favorável

Estudo de Revisão e Adaptação do
Plano de Observação (PO)
Elaboração do manual de operação
e conservação dos órgãos de
segurança
Projeto de execução para suprir
desconformidades -Tratamento das
patologias do betão, instalação de
iluminação no coroamento/
Construção de pontão sobre o canal
de descarga /Melhoria do acesso ao
pé da barragem
Revisão do Plano de Observação
Implementação do sistema de
observação
Tratamento das patologias do
betão
Adequação do descarregador de
cheias ao RSB
instalação de iluminação no
coroamento
Construção de pontão sobre o
canal de descarga
Instalação de cabos e boias de
segurança, na zona envolvente aos
órgãos de segurança da barragem
Melhoria do acesso ao pé da
barragem

42 000

Estudo de Revisão e Adaptação do
Plano de Observação (PO)
Estudo do Regime de Caudais
Ecológicos (RCE) e Identificação do
Dispositivo para Libertação do
Caudal Ecológico (DLCE) a instalar

do Lucefécit

-

-

-

4 650 000

Remodelação do descarregador
adaptação da descarga de fundo
para o caudal ecológico construção
do POC iluminação do Coroamento
remodelação do quadro de
automatismos

PDR2020342-067036

Para decisão

Favorável

47 000

-

1516 000

Revisão do Plano de Observação
Implementação do sistema de
observação
Beneficiação do coroamento
(desnivelado)
Adequação do descarregador de
cheias ao RSB/alteamento da cota
da boca do descarregador de cheias
Instalação de um gerador de
emergência
Construção do POC

de Monte da
Rocha
-
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Projeto de execução destas
intervenções

POC de
Alqueva

-

-

-

2 700 000

Construção do Posto de
Observação e Controle da
barragem, incluindo todos os
serviços auxiliares necessários

Tabela 6-42 – Situação das Candidaturas de Segurança de Barragens

Assim, nesta região prevê-se intervir em 11 barragens, dos 15 aproveitamentos hidroagrícolas
existentes, através de 13 ações distintas, o que implica um investimento total de cerca de 16 280 000
€., com a seguinte distribuição:

Total

16 980 000

Em Audiência Prévia

Decidido sem dotação

4

-

324 000

-

Para decisão

4

266 000

outros

13

15 690 000

Tabela 6-43 – Resumo da Situação das Candidaturas de Segurança de Barragens Alentejo
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6.4.3 Novos Regadios

Figura 6-12 – Mapa de Potenciais Novos Regadios no Alentejo

Para o período 2020-2030 está prevista a implementação de novos regadios na Região Alentejo. A
maior parte dos regadios identificados consistem na concretização da 2ª Fase de Alqueva, a qual prevê
a beneficiação de cerca de 50.000 hectares.
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Parte destes novos blocos foram candidatados ao Programa Nacional de Regadios, com o objetivo de
obter financiamento por meio de um empréstimo contraído pelo Estado Português junto ao BEI e ao
CEB. As candidaturas em causa foram aprovadas e contratualizadas, tendo a EDIA iniciado as
empreitadas de construção de algumas destas infraestruturas. Para a presente análise vão ser
consideradas as infraestruturas cuja empreitada de construção ainda não tenha sido iniciada.
Paralelamente, existem outros potenciais regadios, já identificados pela DGADR e DRAP desde os anos
90. Constata-se que, devido a alterações dos pressupostos base considerados à época da sua
identificação, como por exemplo a ocorrência de alterações climáticas e o seu impacte na
precipitação, estes projetos deverão ser objeto de revisão no sentido de avaliar condições para a sua
sustentabilidade.
O Projeto Pisão-Crato já foi referido anteriormente, pretendendo beneficiar cerca de 6 321 hectares
distribuídos nos concelhos do Crato e Alter do Chão. O seu financiamento vai ser assegurado no
âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Porém, tendo em conta a probabilidade de esta
fonte de financiamento não ser suficiente para cobrir todas as necessidades, este projeto é
referenciado neste estudo, embora não seja possível associar valor de investimento.
Por outro lado, tendo em conta os timings de realização do investimento do Aproveitamento
Hidroagrícola do Xévora, afigura-se provável que parte deste possa ser posterior a 2025, pelo que este
aproveitamento é aqui sinalizado.
Os potenciais novos regadios na região Alentejo, bem como as suas principais características
apresentam-se no quadro seguinte:
Aproveitamento
Lucefecit-Capelins (*)
Monsaraz (*)
Póvoa Moura (*)
Marmelar (*)
Cabeça Gorda -Trindade (*)
Messejana (*)
Reguengos (*)
São Bento (*)
Vidigueira (*)
Ligação Albufeira Pego Altar
(*)
Fargela
Gema e Água Branca
Pardiela
Cancão
Moinho Escaravelho
Redondo (*)
Xévora
Pisão Crato
Total

Concelho
Alandroal
Reguengos
Moura
Vidigueira
Beja
Ourique/Aljustrel
Portel/Reguengos/Redondo/Évora
Serpa
Vidigueira

Área - hectares
920
2.500
9.881
650
3.900
2.700
10.273
4.232
2.190

Investimento – M €
4,721
11,024
49,500
4,650
15,130
19,000
58,775
19,926
9.585

Alcácer Sal/Viana

2.500

9.500

Arraiolos
Odemira
Évora/Redondo
Elvas
Santiago Cacém
Redondo
Campo Maior
Crato/Fronteira/Alter Chão

763
638
1.055
370
200
1.500
1.764
6.320
52.3566

15,747
27,650
4,923
9,500

-

259,632

Tabela 6-44 – Lista de Potenciais Novos Regadios na região Alentejo
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(*) – Englobado no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

Tal como foi referido, os projetos não inseridos no EFMA deverão ser revistos e proceder à sua
atualização, no que diz respeito a áreas beneficiadas e investimentos.
Se considerarmos apenas os novos regadios respeitantes ao alargamento do Alqueva, os principais
valores envolvidos são os seguintes:
Área – 35.596 hectares; Investimento – 188,072 M €
Resumindo as intervenções elencadas para a Região Alentejo apresentam os seguintes valores de
investimentos.
Projetos
Novos Regadios
Reabilitação Modernização
Reforço 2ª Fase EE
Barragens
Total

Candidatura aprovada/
Candidatura Potencial (*)
10,3

Outras Ações
(**)
249,33

92.11

211,99

25
15
142,41

1,98
463,3

Total
M€
259,63
304.10
25
16,98
605,71

Tabela 6-45- Intervenções elencadas para a Região Alentejo

(*) – Aprovada PNR/Potencial financiamento 3.4.2 PDR
(**) – Engloba ações não candidatadas previamente, identificadas pelos interessados ou que tenham
sido reprovadas no âmbito de uma candidatura e possam ser reformuladas

Da análise do quadro constata-se que a implementação do conjunto das intenções identificadas
implica a realização de um investimento de cerca de 606 milhões de euros. A área a beneficiar por via
da implementação dos novos regadios é de 55.053 hectares.

6.5. Região Algarve
A região Algarve é definida em função da área de influência da Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve (DRAPALG)que corresponde ao Distrito de Faro.
A região em causa tem cerca de 4.960 km2, sendo dividida nas zonas de Serra, Barrocal e Campina.
Em traços largos, a agricultura de regadio do Algarve pode ser caracterizada da seguinte forma:
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• Atualmente existem cerca de 21.430 hectares regados (INE 2019) no Algarve;
• As origens de água são os recursos hídricos superficiais, provenientes dos sistemas OdeleiteBeliche e Silves, situados nas “extremidades” da região, e os recursos hídricos subterrâneos,
que na região central são quase exclusivamente a única origem de água;
• Existe tendência para crescimento do consumo de recursos hídricos na região, quer no diz
respeito ao abastecimento público, quer ao regadio;
• Existe uma situação de seca crónica nos últimos anos na região;
• Os aquíferos no Algarve encontram-se sobre explorados, não sendo concedidas mais licenças
para abertura de novos furos;
• Constata-se que cerca de 74 % do volume de água consumido pela agricultura é proveniente de
recursos subterrâneos. Deste volume, cerca de 98.7 % destina-se aos regadios privados;
• Dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes, o Sotavento é relativamente moderno, o
Barlavento encontra-se em fase de modernização e o Alvor, com uma estrutura fundiária
desfavorável, tem necessidades evidentes de ações de reabilitação e modernização;
• Em todos os AH estão incluídas áreas que à partida não serão/estão a ser utilizadas para rega,
como sejam áreas sociais e áreas com restrições ambientais como sejam os sapais;
• Tendo em conta que estamos numa região que pretende diversificar a sua base económica, o
desenvolvimento de uma agricultura de regadio sustentável afigura-se uma medida
incontornável para aumentar a resiliência do tecido económico e social do Algarve;
• As culturas de regadio praticadas assentam em permanentes (citrinos, vinha, abacateiro e
outros), culturas forçadas e hortícolas, destinando-se boa parte da produção para exportação;
• Nos últimos anos, à imagem do resto do país, o regadio tradicional tem vindo a ser substituído
por um regadio ligado a novos projetos empresariais, em que o uso de sistemas de rega
eficientes é uma realidade;
• Verifica-se que as solicitações de áreas fora dos AH têm aumentado como precários, o que
conjugado com o facto de os AH incluírem áreas sem aptidão para o regadio, levanta a
necessidade de reformular as áreas dos perímetros de rega;
• Nesse contexto, é necessário substituir o regadio privado, que recorre a origens subterrâneas
pelo regadio público baseado em recursos superficiais;
• Esta questão põe-se com maior acuidade na região central, entre os AH de Sotavento e o AH de
Barlavento, que distam cerca de 50 km entre si;
• É notório que as disponibilidades de recursos hídricos superficiais no Algarve não são suficientes
para as necessidades crescentes dos setores de abastecimento público e rega, previsivelmente
a curto prazo;
• Neste contexto, têm sido elencadas várias potenciais origens de água para suprir as
necessidades, tais como a utilização de Águas Residuais Tratadas, dessalinização de água do
mar e recurso a água proveniente do Pomarão;
• A concretização destas alternativas não é exequível a curto prazo, cada uma delas por uma série
de razões específicas, por forma a proporcionar uma alternativa sustentável para o setor
agrícola;
• Como alternativa exequível, a curto prazo, coloca-se a ideia de implementar açudes móveis nas
ribeiras de Monchique e da Foupana, a barlavento e a sotavento respetivamente;
• Estes açudes móveis permitem o aproveitamento dos recursos hídricos provenientes das linhas
de água onde estão inseridos, sem os inconvenientes ambientais da implementação de
barragens.
No que diz respeito à caracterização da agricultura de regadio, apresentam-se as principais métricas.
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Na tabela seguinte apresenta-se o tipo de regadio na Região Algarve, por explorações agrícolas, bem
como a sua comparação com o Continente.
%
Continente
Algarve

Total
100
100

Coletivo estatal
7.66
22.09

Coletivo privado
22.22
3.94

Privado
78.78
79.39

Tabela 6-46– Tipo de regadio da região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, constata-se que, para o Algarve, o menor peso do regadio coletivo privado,
vulgo regadios tradicionais e o maior peso dos regadios privados.
No que diz respeito ao peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável, a situação é a
seguinte:
%
Continente
Algarve

Total
16.33
22.52

Tabela 6-47- Peso da superfície irrigável na superfície agrícola utilizável

A agricultura de regadio no Algarve assenta na seguinte ocupação cultural:
Culturas
Culturas permanentes
Culturas Temporárias
Pastagens Permanentes
Total

Área - ha
18.707
2.135
589
21.431

%
87.29
9.96
2.75
100.00

Tabela 6-48– Ocupação cultural do regadio na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Da análise do quadro, verifica-se que as culturas permanentes consistem na quase exclusividade das
culturas regadas no Algarve. Esta região apresenta tradicionalmente um grande peso de frutícolas,
especialmente citrinos, como se pode ver no quadro seguinte:
•

Culturas Permanentes
Culturas
Frutos Frescos (ex. Citrinos)
Citrinos
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Área - ha
1.065
13.592

%
5.69
72.66
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Frutos subtropicais
Frutos casca rija
Olival
Vinha
Outras
Total

1.915
1.078
399
648
0
18.707

10.24
5.76
2.13
3.46
0.05
100

Tabela 6-49– Culturas Permanentes na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Verifica-se que, os citrinos são o grupo de culturas permanentes mais significativos. Os frutos
subtropicais, especialmente os abacates, encontram-se na segunda posição.
•

Culturas Temporárias
Culturas
Cereais para grão
Leguminosas secas grão
Prados temporários
Culturas forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas
Flores e ornamentais
Outras
Total

Área - ha
310
21
19
279
66
131
862
276
171
2.135

%
14.52
0.98
0.89
13.07
3.09
6.14
40.37
12.93
8.01
100

Tabela 6-50– Culturas Temporárias na região Algarve. (Fonte: RGA 2019)

Verifica-se que as culturas temporárias assentam em sistemas culturais intensivos, como é o caso das
hortícolas, flores e ornamentais.
•

Pastagens permanentes

A área ocupada por pastagens permanentes é de 589 hectares.
•

Sistemas de rega

Área
%

Total

Gravidade

21.431
100

1.276
5.95

Sobrepressã
o
20.155
94.05

Aspersão

Localizada

964
4.50

19.190
89.54

Tabela 6-51- Área ocupada pelos diferentes tipos de sistemas de rega na região Algarve (Fonte: RGA 2019)
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Associado ao ordenamento cultural existente, constata-se que os sistemas de rega utilizadas assentam
quase exclusivamente na rega gota a gota, que é o mais eficiente.
A evolução da área regada no Algarve, de acordo com os RGAs, é a seguinte:

Área regada - hectares

1989
19.317

1999
22.658

2009
16.170

2019
21.431

Tabela 6-52- Evolução da área regada no Algarve (Fonte: RGAs)

Da análise dos valores do quadro, constata-se que a área regada no Algarve tem se mantido constante,
o que associado ao facto de existir uma maior eficiência do uso do recurso água na rega, traduz-se por
uma diminuição do valor global do consumo de água por parte do setor agrícolas.
Por outro lado, tendo em conta que neste período foi implementado o AH do Sotavento, conclui-se
que tem existido uma diminuição dos regadios privados existentes.
No quadro seguinte apresentam-se os AH do Algarve, incluindo os classificados nos grupos II, III e IV.
Aproveitamento
Sotavento Algarvio
Silves, Lagoa e Portimão
Alvor
Várzea Benaciate
Malhada Peres
Vale de Loulé
Caroucha
Pinhal
Corte Pequena
Vaqueiros
Pessegueiro
Preguiça
Pão Duro
Almada d´Ouro
Pisa Barro
Grainho
Mealha
Total

Grupo
II
II
II
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
-

Área beneficiada -ha
8.331
2.300
1.747
365
56
50
50
48
39
35
25
24
24
20
20
15
12
13.161

Início Exploração
1997
1956
1959
1995
2004
2004
1999
1989
1994
2009
1988
1987
1985
1994
1985
1996
-

Tabela 6-53- AH do Algarve classificados pelos diferentes tipos
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De uma forma geral, podem-se dividir os AH existentes na região, em 2 grandes grupos: os AH do
Grupo II existentes na zona de campina, situados a barlavento e sotavento, e os AH do Grupo IV de
pequenas dimensões situados na sua maioria no barrocal e na serra.
Os primeiros AH a serem implementados, na década de 50, situam-se na zona de barlavento e são
assentes nas linhas de água, como sejam Alvor e Silves, Lagoa e Portimão. O AH de maiores dimensões
é o Sotavento Algarvio, implementado na década de 90, em zona de campina, o qual tem por origens
de água albufeiras situadas na margem direita do rio Guadiana.
Os restantes AH, com exceção de Benaciate, são de pequenas dimensões e situam-se principalmente
no Barrocal e na Serra.

6.5.1 Reabilitação e Modernização

Figura 6-13 – Mapa das Intervenções em Regadios Existentes no Algarve
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Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão

A construção da obra decorreu nos anos de 1944 a 1956 tendo a rega sido iniciada em 1955 a título
experimental, ficando a exploração e conservação a cargo da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos.
Em 1959 a exploração e conservação ficou a cargo da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves,
Lagoa e Portimão sendo reconhecida formalmente pela Portaria n0 1078/2000, de 27 de junho de
2000, publicada no D.R. IIª Série, n0 171, de 26 de julho de 2000 como pessoa coletiva de direito
público. Esta associação possui 1483 beneficiários, correspondendo a 1962 ha a regantes a título
definitivo e 515 ha a regantes a título precário.
A água para rega provém da albufeira criada pela barragem do Arade, localizada a montante do
perímetro, na ribeira do Arade. A albufeira do Arade possui um volume total 28.39 hm3, sendo o seu
volume útil de 26,74 hm3 e o volume morto 1,48 hm3. Em 2020 o volume anual de extração anual
correspondeu a 12 hm3, sendo julho o mês de maior volumo extraído (2,9 hm3)
Inicialmente o perímetro de rega englobava uma área de 1.900 ha, tendo posteriormente esta área
sofrido alguns acréscimos. Presentemente a área abrangida pela obra corresponde a cerca de 2 477
ha.
Em 2002 iniciou-se o projeto de Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e
Portimão para o Bloco de Silves (Bloco I) e para o Bloco de Lagoa (Bloco II), para uma área regada de
2400 ha.
O projeto foi aprovado em 2012 para o Bloco de Silves (Bloco I), com a atribuição do subsídio no
montante de 6.586.221,13€ (Proder). Iniciando-se a Obra em 2014.
Presentemente encontra-se em fase de conclusão a Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola
de Silves, Lagoa e Portimão para o Bloco de Lagoa (Bloco II). A obra iniciou-se em julho de 2019 tendo
como data de conclusão prevista em meados de 2022, regando uma área de 1300 ha.
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De futuro pretende-se a Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão
para o Bloco de Portimão (Bloco III) para uma área regada de 400 ha. O projeto encontra-se em fase
de concurso, com a atribuição do subsídio no montante de 7.000.000€ (PDR2020). Iniciando-se a Obra
em 2021, prevendo-se a sua conclusão em finais de 2023.
Com a Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão em 2018 no Bloco
de Silves (Bloco I) registou-se uma poupança de 1 hm3. Estima-se que com a modernização do Bloco
de Lagoa (Bloco II) se registe uma poupança de 2 hm3; e, com a modernização do Bloco de Portimão
(Bloco III) se registe uma poupança de 1 hm3.
Deste modo ARBSLP considera de total importância os seguintes pontos:
1- Face à modernização de todo o perímetro de rega considera-se de total importância que seja feita
a revisão do seu perímetro de forma a ser possível suprimir zonas sem aptidão agrícola por zonas com
boas características para a agricultura.
2- Face à poupança de água consequente da modernização do seu perímetro, a ARBSLP considera de
total importância aumentar a sua área de regadio público, dando resposta aos problemas existentes
no regadio privado (águas subterrâneas), onde a pressão sob o aquífero Querença-Silves é enorme, e
a capacidade de resposta do aquífero cada vez mais deficitário, estando mesmo a atingir mínimos
históricos, podendo num curto prazo mais de 50% da citricultura do Algarve ficar em perigo.
3- Com vista à neutralidade carbónica dos sistemas de regadio, a ARBSLP pretende através de soluções
combinadas de eficiência água e energia, dinamizar ações que fomentem a substituição das fontes de
energia convencionais por renováveis nas explorações agrícolas e nos seus equipamentos.
Trabalhando diariamente para a sustentabilidade do regadio público.
João Garcia (presidente da ARBSLP)

No âmbito do 1º aviso da Medida 3.4.2. foram apresentadas candidaturas referentes aos AH do tipo
II, tendo apresentado resultados diferentes.
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Foi aprovada uma candidatura sem dotação para o AH de Alvor.
Aproveitamento
AH Alvor

Intervenção
Intervenções estrutura obturador disco, reabilitação
comporta e instalação de sonda no caudalímetro.

Investimento
0.04 M €

Tabela 6-54- Candidatura aprovada sem dotação para o AH de Alvor

Foi reprovada uma candidatura para o AH de Alvor.
Aproveitamento
AH Alvor

Intervenção
Reabilitação dos 250 m iniciais troço I do CCG

Investimento
0.086 M €

Tabela 6-55- Candidatura reprovada para o AH de Alvor

Constata-se que as ações candidatadas, com uma exceção de duas intervenções apresentadas pelo
AH de Alvor, uma aprovada sem dotação e outra reprovada, foram todas aprovadas com dotação.
Sendo assim, pelas razões mencionadas anteriormente estas intervenções não vão ser consideradas.
A Medida 3.4.2. abriu um aviso específico para a região do Algarve, 13º, o qual pretende “apoiar …
exclusivamente … investimentos para a concretização de medidas inscritas no Plano Regional de
Eficiência Hídrica do Algarve, através da reabilitação e modernização das infraestruturas de captação
e distribuição de água de aproveitamentos hidroagrícolas, bem como a criação de condições de
reforço da segurança hídrica destes aproveitamentos, nomeadamente em anos de seca, com especial
relevo para:
• Reabilitação de equipamentos de barragens, com o objetivo de reduzir as perdas de água,
melhorando a segurança hídrica do aproveitamento;
• Reforço das condições de controlo hidráulico das redes secundárias de rega, melhorando a
gestão da rede e o controlo de fugas e roturas;
• Reabilitação/construção de captações de água subterrânea e de equipamentos de elevação,
incluindo as respetivas ligações elétricas e hidráulicas.”
Pelo seu cariz, os beneficiários desta medida tanto poderiam ser agricultores a título individual ou
entidades gestoras de Aproveitamentos Hidroagrícolas.
Aproveitamentos
AH Alvor
AH Sotavento
Algarvio

Intervenção
Reabilitação das estruturas
metálicas da Barragem da Bravura

Investimento

Melhoria da gestão do AH

0.45 M €

0.35 M €

Situação
Aprovada com
dotação
Aprovada com
dotação

Tabela 6-56– Candidaturas ao aviso específico para a região do Algarve, 13º da medida3.4.2
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O Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, aprovado em 2020, tem servido como documento
enquadrador do conjunto de intervenções a realizar no âmbito dos recursos hídricos.
Por outro lado, devido ao contexto de pandemia, foi elaborado o Plano de Recuperação e Resiliência,
o qual prevê o financiamento das ações a serem desenvolvidas no Algarve no âmbito do Plano de
Eficiência Hídrica.
Dentro destas, há que considerar a candidatura da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves,
Lagoa e Portimão ao Plano de Resiliência visando a construção de um adutor para ligar a Barragem do
Funcho diretamente à Estação de Filtração do Bloco 1.
Além deste adutor permitir regar o Bloco de Silves 1 e o Bloco de Lagoa sem necessidade de
bombagem, aumenta a resiliência do sistema, criando uma alternativa à estação elevatória de Silves
e ao Sifão de Silves, infraestruturas com mais de 70 anos de idade.
À imagem do que acontece nas várias infraestruturas de adução do Algarve, este adutor a construir
também poderá ser utilizado pelas Águas do Algarve, para abastecimento público caso haja um
acidente com o adutor que liga a Barragem do Funcho à ETA de Alcantarilha.
Segundo a Fenareg as ações a desenvolver, neste âmbito, para a região do Algarve são as seguintes:

Aproveitamentos
A.H. Alvor
AH Silves, Lagoa e
Portimão
AH Sotavento

Tipo

Valor (M €)

Troço IV, V e VI CCG

1.900

Ponte canal Torre, Vala grande norinha

1.100

Construção Adutora B.Arade à estação filtragem

1.500

Energias renováveis

1.000

Órgãos segurança

800

Instalação de contadores

280

Tabela 6-57- Ações a desenvolver de modernização e reabilitação identificadas pela Fenareg, para a região do
Algarve

Apesar de no 12º Aviso não existirem candidaturas provenientes do Algarve, os AH do Algarve
necessitam de várias intervenções, que passam por uma reformulação dos diversos perímetros e da
modernização dos blocos de rega existentes, no AH do Alvor e do Sotavento Algarvio identificaram
várias necessidades de intervenção.
No âmbito das ações potenciais a desenvolver nos AH existentes, há que referir a reformulação dos
seus perímetros por via da exclusão das áreas sociais/urbanas, com sensibilidade ambiental e sem
aptidão para rega, e a sua substituição por áreas adjacentes, ocupadas por regadio precário.
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No caso de ser possível o reforço das disponibilidades hídricas por via da implementação de açudes
móveis nas ribeiras de Monchique e da Foupana, está previsto o alargamento dos AH do Sotavento e
de Silves, Lagoa e Portimão por forma a incluírem os regadios precários existentes, bem como,
principalmente, substituir as origens de água subterrâneas por origens de água superficiais.
As associações de regantes locais têm levado a cabo um trabalho de levantamento de áreas de regadio
precário ou particular com base em recursos subterrâneos que, uma vez conseguida a disponibilidade
hídrica inerente, poderão ser beneficiados por recursos hídricos de superfície contribuindo para a
melhoria das condições de sustentabilidade. Este é o caso, designadamente, das áreas de Lagoa, Vila
Fria e Silves.

Aproveitamentos

AH Alvor

AH Silves, Lagoa e
Portimão

Intervenção
Reabilitação do Distribuidor do Vale da
Lama
Implementação do Plano Emergência
Barragem Bravura
Ponte Canal Torre Vale Grande e
Norinha
Reabilitação troço IV, V e VI do CCG
Substituição do sistema distribuição
gravítico por condutas sob pressão - CCG
Reservatório Regulação Caudais Monte
Ribeiro
Substituição de caleiras por tubagem
PVC
Requalificação de áreas do Perímetro.
Total
Produção fotovoltaica
Substituição de fornecimento de
recursos subterrâneos por recursos
superfície
Total
Reformulação do Perímetro
Reformulação sede – Melhoria eficiência
Gestão eficiente recurso hídrico
- Sistema controlo consumo

AH Sotavento

TOTAL

- Modernização equipamento
Otimização energética
Substituição de fornecimento de
recursos subterrâneos por recursos
superfície
Total
-

Investimento
(M€)

Maturidade

1,60

Projeto Execução

0,3

Projeto Execução

3,0

Projeto Execução

3,0

Projeto Execução

20,0

Sem Projeto

1,0

Sem Projeto

1,0

Sem Projeto

1,0
30,9
1,0

Sem Projeto

7,05

Sem Projeto

8,05
1,5
0,5

Sem Projeto
Projeto Execução

3,5

Sem Projeto

0,5

Sem Projeto

28,5

Sem Projeto

34,5
73,5

-

Sem Projeto

Tabela 6-58- Necessidades de intervenção identificadas pelo AH do Alvor, Silves Lagoa e Portimão e do
Sotavento Algarvio
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6.5.2 Reforço de Segurança de Barragens

Figura 6-14 – Intervenções em Segurança de Barragens no Algarve

Na zona de atuação da DRAP Algarve identificaram-se as ações que as diversas entidades gestoras dos
aproveitamentos hidroagrícolas têm candidatado a financiamentos, que ainda não se encontram com
financiamento assegurado, e complementaram-se estes elementos com informações fornecidas pela
DRAP e DGADR, tendo-se obtido as seguintes intervenções a efetuar:

Barragem

Código
Projeto

Malhada do
Peres

PDR2020342-066674

Em Análise

-

72 754

Pão Duro

PDR2020342-066675

Em Análise

Favorá
vel

12 669

Graínho

PDR2020342-066676

Em Análise

-

24 354

Almada
D’ouro

PDR2020342-066677

Em Análise

-

21 587
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Estado

Parecer

Investimento
Total (€)

Ações a implementar
o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
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Mealha

PDR2020342-066679

Em Análise

-

21 587

Pisa Barros

PDR2020342-066680

Em Análise

-

10 824

Vaqueiros

PDR2020342-066692

Em Analise
Pedido
Esclarecimentos

-

63 099

Caroucha

PDR2020342-066693

Em Analise
Pedido
Esclarecimentos

-

47 970

Corte
Pequena

PDR2020342-066749

Em Analise
Pedido
Esclarecimentos

-

7 134

PDR2020342-066950

Para decisão

Favorá
vel

32 000

-

-

-

408 000

PDR2020342-067042

Para decisão

Favorá
vel

50 000

da Bravura

do Arade
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o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
o Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC) bem como os
restantes Procedimentos de
Emergência Simplificado (PES).
Revisão/atualização do Plano de
Emergência existente, bem como
na revisão do projeto de
reabilitação do descarregador de
cheias.
Para o cumprimento do
Regulamento de Segurança de
Barragens, será ainda elaborado
o Plano de Observação da
mesma.
Para a construção do passadiço
de acesso à torres, será também
necessário a elaboração do
projeto de execução do
passadiço, caminho de acesso
coroamento.
Revisão/atualização do Plano de
Emergência existente, bem como
na revisão do projeto de
reabilitação do descarregador de
cheias.
Estudo de Rotura e Onda de
Cheia (EROC), das medidas a
adotar em caso de acidente e de
aviso à população. Será ainda
elaborado o Plano de
Observação.
Elaboração dos estudos de:
revisão e adaptação do Plano de
Observação (PO):
do Regime de Caudais Ecológicos
(RCE);
de Identificação do Dispositivo
para Libertação do Caudal
Ecológico (DLCE) a instalar
Adequação do descarregador de
cheias ao RSB
Inserção de uma tomada de água
na torre
Reperfilamento do coroamento
Elaboração de Projeto de
execução para:
revisão e implementação do
Plano de Observação e do Plano
de emergência Interno;
o recondicionamento das
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comportas quer da descarga de
fundo, quer do descarregador de
superfície, incluindo todo o
sistema de acionamento e
motorização.

-

-

-

866 000

Revisão do Plano de Observação
Implementação do sistema de
observação
Recondicionamento das
comportas do descarregador
Monitorização da descarga de
fundo e comportas do
descarregador
Instalação do gerador de
emergência
Tratamento da galeria de
drenagem
Projeto de execução destas
intervenções

Tabela 6-59 – Situação das Intervenções em Barragens no Algarve

Assim, nesta região prevê-se intervir em 11 barragens, dos 17 aproveitamentos hidroagrícolas
existentes, através de 13 ações distintas, o que implica um investimento total de cerca de 1 637 969
€., com a seguinte distribuição:
Total

Em Audiência Prévia

1 637 969

-

Decidido sem dotação

-

-

-

Para decisão
11

363 969

Outros
2

1 274 000

Tabela 6-60 – Resumo da Situação das Intervenções em Barragens no Algarve

Em complemento do acima apresentado, identificaram-se mais 2 ações cuja implementação, terá de
se efetuar em estreita ligação com os restantes parceiros e que visam complementar os recursos
hídricos regularizados que é possível obter nas barragens de Odelouca e Odeleite, a saber:
Barragem

Odeleite/
Açude da
Foupana
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Estado

Estudo
prévio

Investimento
Total
€
300 000

Ações a implementar

Contribuição para a construção de um açude movel com cerca de 15 m
de altura, na ribeira da Foupana, e de um circuito hidráulico de ligação à
albufeira
de
Odeleite.
Participação na elaboração dos respetivos projetos de execução em
colaboração com os restantes parceiros
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Odelouca/
Açude a jusante

Estudo
prévio

300 000

Contribuição para a construção de um açude movel com cerca de 12 m
de altura, na ribeira de Odelouca após a confluência da ribeira de
Monchique, e de um circuito hidráulico de ligação à albufeira de
Odelouca.
Participação na elaboração dos respetivos projetos de execução, em
colaboração com os restantes parceiros

6.5.3 Novos Regadios

Figura 6-15 – Mapa Potenciais Novos Regadios no Algarve

REFORÇO DAS ORIGENS DE ÁGUA DOS APROVEITAMENTOS DO ALGARVE
Nos itens seguintes, sinalizam-se soluções de reforço de disponibilidades hídrica para os
Aproveitamentos do Sotavento e do Silves, Lagoa e Portimão, aproveitamentos que vêm explicitando
fragilidades evidentes na resposta a períodos de seca que tenderão a ser cada vez mais severos e
duradouros e que têm trazido pressão acrescida ao uso da água para o regadio - dada a prioridade de
uso da componente de abastecimento público e industrial.
No campo da ponderação de alternativas macro, uma nota é devida ainda para a consideração uma
central de dessalinização de grande escala, valendo a pena, sobretudo, referir que lhe estão
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habitualmente associados, para além de importantes investimentos iniciais, elevados encargos
energéticos inerentes ao processo. Não obstante, estes encargos poderiam ser atenuados pela
instalação de uma central fotovoltaica e que, neste caso concreto, os encargos energéticos de adução
e elevação poderiam ser otimizados face à proximidade da costa e das áreas beneficiar. Outra solução
complementar poderá ser a da reutilização de água residual tratada e seguramente em áreas de
campos de golf e jardins públicos.
Face à problemática em equação, a possibilidade de se ponderarem soluções expeditas, utilizando
recursos hídricos de superfície e suficientemente flexíveis a se poderem aferir à maior menor
gravidade das situações de escassez, surge como uma mais-valia conceptual que se procurou seguir
na abordagem explicitada abaixo.

Reforço de Disponibilidades do Sotavento
Em linha com o atrás referido, o reforço das disponibilidades do Sotavento para abastecimento público
em anos de escassez poderá conseguido através da integração, apenas em cenários de escassez, de
parte das afluências da ribeira da Foupana, afluente da ribeira de Odeleite.
A ribeira da Foupana nasce cerca da cota 530 e tem uma bacia drenante com uma área total de 410
km2, correspondendo-lhe afluências anuais médias da ordem de 41 hm3, largamente superabundantes
para a ordem de grandeza do reforço em equação - reforço esse que, mesmo já atendendo aos
cenários de alterações climáticas, não será necessário de modo sistemático, ocorrendo
previsivelmente no seguimento de alguns anos de muito fracas escorrências.
Uma solução expedita - sem comprometer outra eventual solução ulterior de longo prazo, bem mais
ambiciosa que venha a permitir a regularização plena dos caudais da ribeira da Foupana-será a da
construção de um pequeno açude móvel (Fig.1), localizado cerca de 200 m a jusante da confluência
do barranco do Pombal com a ribeira da Foupana. Este açude teria o plano de água cerca da cota 20
e menos de 15 m de altura máxima, com cerca de 150 m de desenvolvimento pelo coroamento, tendo,
face à sua tipologia e pequena dimensão, impactes minimizados, permitindo assegurar a conetividade
da linha de água.
A obra seria basicamente materializada por uma soleira descarregadora com altura inferior a 5m,
dotada de comportas pneumáticas (Fig. 2), possibilitando a passagem do transporte sólido e a
minimização da submergência de áreas ribeirinhas em caso de cheia (dado que o NPA e o NMC seriam
muito próximos, pelo grau de liberdade possibilitado pela abertura das comportas em cheia). O
volume de armazenamento será de cerca de 7 hm3, o que permitirá reforçar o volume da albufeira de
Odeleite através de um sistema elevatório, com cerca de 3 km, cujos encargos poderiam ser
compensados pela instalação de uma central fotovoltaica.
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Por outro lado, no que concerne a eventuais intervenções compensatórias associadas a esta pequena
obra a implementar na ribeira da Foupana e também permitindo uma de resposta mais abrangente e
proativa às alterações climáticas, poder-se-á criar um armazenamento na ribeira de Carreiras,
permitindo serviços de ecossistema e designadamente reforçando , dada a sua proximidade, a
garantia de caudais ecológicos no estuário – zona de maior valor/ sensibilidade ambiental- e
auxiliando de modo efetivo na contenção da cunha salina.

Fig. 2 – Perfil tipo do Açude móvel

Este armazenamento permitiria a criação de um Parque de Natureza, induzindo uma mais-valia
ambiental importante e um contributo efetivo para uma intervenção sustentável, designadamente
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em linha com os compromissos nacionais de preservação da biodiversidade e da qualidade das massas
da água, da neutralidade carbónica e de transição energética.
Reforço de disponibilidades ao Barlavento
A Barragem de Odelouca, principal origem de água do Barlavento está implantada a montante da
confluência da ribeira de Monchique - ribeira esta que está em rede Natura e que condicionou, à
época (anos 90 do século passado) o local de barragem que se situava, nos estudos iniciais, a jusante
desta confluência.
A ribeira de Monchique que tem uma bacia drenante de 53 km2 e nasce na serra de Monchique, cerca
da cota 900, tem significativa capacidade hídrica. Esta perda de recursos hídricos regularizáveis, face
à sucessão dos últimos anos com poucas afluências, volta a assumir pertinência, havendo, não
obstante, que ter presente os valores ambientais em presença nesta linha de água.

Efetivamente, para reforço dos caudais disponíveis, uma solução (Fig.3) possível será a construção,
bem a jusante da confluência da ribeira de Monchique, mas a montante da Foz do Nuno, local que
tem já uma ocupação significativa e onde entra um afluente pela margem direita que seria
salvaguardado - de um açude móvel com menos de 15m de altura. Este açude seria dotado de
comportas apoiadas numa soleira descarregadora em betão e com um órgão de dissipação através de
rolo submerso (roller bucket) para prevenir erosões a jusante. O NPA teria de ser abaixo da cota 40
para não interferir com a drenagem da barragem principal e com a ribeira de Monchique. A largura
do leito da ribeira facilita a implementação desta solução, sendo que as comportas poderiam ser do
tipo pneumático (Fig.2).
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Esta solução permite minimizar afetações da galeria ripícola e problemas de submersão de áreas
marginais em situação de cheia, prevenindo ainda problemas de transporte solido face à proximidade
da foz do rio Arade e possibilitando a conetividade da linha de água.
Com esta lógica, será possível criar um plano de água na ribeira de Odelouca que, tirando partido da
meandrização do rio, permite ter bom local de bombagem para reforço da albufeira de Odelouca.
Dispor-se-á de um volume de armazenamento da ordem de 4 hm3, correspondendo a uma área
inundada de cerca de 40 ha, possibilitando alguma regularização, praticamente sem interferência com
a ribeira de Monchique - dado que a área inundada interessa sobretudo um trecho da ribeira de
Odelouca.
Considerações finais
A adoção em qualquer dos casos de uma solução de pequena dimensão e impacte, como aquela que
aqui se aponta, através da instalação de açudes móveis em linhas de água de capacidade hídrica
significativa, surge em si mesmo uma mais-valia no que se refere à sua viabilidade técnico-económica
e ambiental e à possibilidade de se dispor no terreno de uma solução operacional em tempo útil.
Acresce que em alternativa se poderá fasear a implementação da solução, começando-se pela
instalação de um pequeno açude gravidade que não ultrapassaria 5 m de altura útil para funcionar
primeiro como estação hidrométrica (enriquecendo a base de dados hidrológicos) e, numa segunda
fase, instalando-se as comportas respetivas - sendo que em caso de anos sem deficit hídrico ou de
caudais superabundantes, as comportas poderiam estar abertas, minimizando- se impactes.
No essencial e em síntese, estar-se-á a criar uma garantia expedita de resposta efetiva a períodos de
seca extrema para se atenuar / anular a pressão sobre os recursos hídricos disponibilizáveis para a
agricultura de regadio no Algarve.
Jorge Vazquez (EDIA)

Pelo exposto anteriormente, a prioridade atualmente, não é tanto implementar novos regadios, mas
sim proceder à reformulação dos atuais, tendo em conta a dinâmica territorial ocorrida, bem como a
necessidade de proceder a reafectações de origens de água, privilegiando a substituição das origens
subterrâneas por superficiais e diversificar a oferta destas últimas.
De qualquer forma, está identificado um conjunto de novos regadios de pequenas dimensões, bem
como o projeto de desenvolvimento do Algarve Central, o qual prevê a substituição de 4.000 hectares
de regadios privados por regadios coletivos, tendo por base novas alternativas de disponibilização de
recursos hídricos superficiais:
Aproveitamento
Furnazinhas
Azinhal
Montes do Beliche
Total

Concelho
Castro Marim
Castro Marim
Tavira
-

Área - ha
62
25
32,2
119

Investimento – M €
1.71
1.825
2.142
5.68

Tabela 6-61 – Lista de Potenciais Novos Regadios no Algarve
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Resumindo as intervenções elencadas para a Região Algarve apresentam os seguintes valores de
investimentos.
Projetos
Novos Regadios
Reabilitação Modernização
Barragens
Total

Ações identificadas (*)
5,7 M €
73,5 M €
1,64 M €
80,8

Tabela 6-62 – Valores de Investimento das Potenciais Intervenções no Algarve

(*) – Engloba ações não candidatadas previamente, identificadas pelos interessados ou que tenham
sido reprovadas no âmbito de uma candidatura e possam ser reformuladas

Da análise do quadro constata-se que a implementação do conjunto das intenções identificadas
implica a realização de um investimento de cerca de 5.68 milhões de euros. A área a beneficiar por via
da implementação dos novos regadios é de 119 hectares.
Haverá ainda que referir, tal como foi mencionado anteriormente, a implementação dos açudes nas
ribeiras de Monchique e da Foupana.
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7.

CONTRIBUTO PARA A HIERARQUIZAÇÃO
E SISTEMATIZAÇÃO DOS PROJETOS

7.1. A maturidade como critério fundamental
A maturidade técnica e processual contrastante da informação de base que sustenta as intervenções
listadas neste estudo introduz uma fragilidade incontornável no tratamento dessa informação que se
considera premente corrigir. De facto, há uma grande diversidade de situações quer no estado do
processo de candidatura, quer sobretudo na fase dos estudos que apoiam cada uma das intervenções.
Ora, processos que estejam em fase avançada/consolidada de aprovação deverão, em princípio, ser
tratados em conformidade e ter naturalmente prioridade face até às expectativas criadas e ao
interesse em não atrasar ações que, se adiadas, podem significar afetações e perdas adicionais em
infraestruturas e perímetros em serviço ou provocar perdas de investimentos e oportunidades
associadas a novas áreas de regadio. Poderá também haver um conjunto de situações críticas e que
carecem de resposta em tempo útil - inerentes a sistemas já existentes que tenham necessidades
prementes e incontornáveis se se quiser garantir, quer a sua segurança estrutural e hidráulica
operacional, quer a garantia da continuidade do seu serviço.
Por outro lado, há um conjunto maioritário de novos Projetos e também alguns relativos a
intervenções em perímetros em serviço, que têm estudos muito incompletos de apoio e/ou nalguns
casos correspondem apenas a um estudo ou análise preliminar que não permite ter sequer uma
primeira estimativa orçamental para referência comparativa. Acresce que atualmente há novas
valências e requisitos, exigências e objetivos que a evolução do “estado da arte” vem induzindo nestes
estudos e que podem aportar mais valias e /ou dificuldades eventualmente decisivas numa análise
comparada que terá de basear a triagem a efetuar.
Neste contexto, assume particular importância a criação de condições que permitam dispor de
informação baseada e sustentada de caracterização de pormenor dos Projetos em equação. E neste
âmbito, não estamos a falar apenas dos estudos de hidráulica agrícola. De facto, a abrangência e
importância da agricultura de regadio no território e na Sociedade leva-nos para áreas temáticas como
os recursos hídricos, o ambiente, o património e o ordenamento do território, as alterações climáticas,
a socioeconomia, a energia e a demografia, entre outras áreas que são de grande criticidade na
validação ou não de cada Projeto e na capacidade de se efetuar uma hierarquização do seu mérito.
Os custos ainda relativamente significativos destes estudos que, pela sua natureza têm de ser
multidisciplinares e abrangentes, justificam e dão grande pertinência a se criar uma linha de
financiamento para os mesmos-linha essa que permitirá ainda um aumento substantivo de
conhecimento do território e que poderá basear a tomada de decisões em diversos domínios e com
informação de base bem mais consolidada, numa altura em que a nossa interação com a Natureza
carece /exige uma postura de grande rigor e a atualização permanente do conhecimento - face,
designadamente, ao contexto de alterações climáticas.
Ainda assim e no sentido de se ir formatando um caminho de apoio à decisão relativamente à
priorização a curto prazo das ações a desenvolver, sugere-se utilizar a divisão das ações pelas
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diferentes tipologias de obra sobre infraestruturas já existentes, consideradas neste estudo em 3
grupos, tendo por base os seguintes critérios:
- Reabilitação/modernização, segurança de barragens
1 – Maior urgência - recuperando todos os processos que foram candidatados nos últimos concursos
na medida 3.4.2, para estudos, e que poderão ter condições de avançar ainda no PDR. Neste âmbito
deverão ser também incluídos os projetos associados a intervenções de grande criticidade estrutural
e operacional. Se somarmos os valores que estão nas tabelas ao longo do texto atingir-se-á um valor
muito elevado, muito superior a eventuais verbas disponíveis neste quadro comunitário, pelo que,
para existir continuidade, deverão ser priorizados;
2 – Urgência mediana – Todas as restantes ações elencadas, aprovadas sem dotação
3 – Urgência simples – Todo um conjunto de ações não candidatadas e outras imprevistas que
aparecerão naturalmente ao longo do período 2020-2030.
- Novos regadios
Nesta tipologia de Projetos, podem-se seguir os critérios já abordados nas fichas, em que a maturidade
é determinante:
1 - Prioridade Máxima – Aquelas ações que têm um grau de maturidade máximo e/ou foram
candidatadas ao PNR, aprovadas e homologadas. Nesta situação, estas ações têm maturidade, suporte
no terreno (ou não existiriam estas candidaturas) e já passaram por um crivo exigente no âmbito da
candidatura. Note-se que algumas candidaturas aprovadas não têm a maturidade desejada, mas
deveriam ser priorizadas e incluídas neste ponto. Por outro lado, algumas valências de fins múltiplos
ou de valorização específica enquanto aproveitamento estruturante podem também levar à inclusão
neste grupo.
2 - Prioridade média – aquelas ações que se encontram em fases intermédias de desenvolvimento e
não apresentam candidaturas aprovadas ao PNR – Mais uma vez se tem que salientar que estas ações
carecem de estudos, análises e novos desenvolvimentos por forma a, designadamente, poder
preencher as fichas completamente, o que implicará necessariamente prazos mais alargados para a
sua implementação, caso os estudos e dados adicionais suportem e confirmem o seu mérito.
3 - Baixa prioridade – grande parte das ações que têm maturidade baixa e cujo prazo de
implementação, caso a sua viabilidade e capacitação for confirmada, será ainda mais moroso.
Esta abordagem conceptual pode contribuir para, de modo expedito, sinalizar e hierarquizar
investimentos de curto prazo no regadio público, atuando nas classes de maior urgência e/ou de
prioridade máxima. Não obstante, há a necessidade de desenvolvimento de estudos de maior
pormenor num conjunto numeroso de casos, de modo a permitir criar uma situação de relativa
equidade na maturidade técnica dos Projetos e até para se ter as peças escritas e desenhadas
necessárias à concretização das obras. Ora, sendo estes estudos, já assumidos atrás como uma das
prioridades já aqui explicitadas, através da proposta de linha de financiamento especifica, poder-se-á
ter a curto prazo condições para um trabalho sustentado de análise comparada.
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De facto, no levantamento efetuado, constata-se alguma contradição entre alguns Projetos que
resultam de ideias recentes e que embora bem interessantes numa primeira análise e mais alinhados
com o novo “olhar” sobre o regadio e a sua interação com a Natureza e a Sociedade, estão ainda numa
fase de estudo muito pouco desenvolvida/imatura-sendo penalizados por isso mesmo-e outros
Projetos que têm já um desenvolvimento e um histórico processual bem maior- o que os beneficia
numa primeira triagem - mas que ou seguem abordagens que carecem de atualização/revisão ou
poderão apresentar algumas condicionantes substantivas que impediram a sua concretização.
Uma última nota neste âmbito para o facto de que numa lógica de eficiência hídrica e de resposta às
alterações climáticas, as intervenções de correção de perdas e de melhoria da exploração através da
introdução de soluções e equipamentos modernos e da dotação de capacidade de telegestão destes
aproveitamentos- e de formação/ habilitação das equipas de exploração nessa área-em linha com o
desafio da digitalização, devem merecer uma atenção substantiva e em si mesmo prioritária. Acresce
ainda que, na maior parte destes casos, os impactes ambientais associados serão relativamente
pequenos por se estar a trabalhar sobre infraestruturas que já tiveram em si mesmo um processo de
integração/renaturalização e se poder até, com as novas intervenções, melhorar essa integração.
Abaixo explicita-se - apenas como primeiro contributo de análise de sensibilidade da situação,
contributo esse condicionado/limitado por alguma falta de informação fundamental - os valores
globais, por região, de afetação de montantes inerentes à possibilidade de priorização de curto prazo
dos Projetos objeto de levantamento neste estudo, tendo por base:
i)
ii)

a maior ou menor maturidade inerente à capacitação e processamento técnico que
suporta cada um dos Projetos
o maior ou menor desenvolvimento processual da candidatura e validação respetiva para
obtenção de aprovação e financiamento de cada um dos Projetos

Note-se que estes dois critérios, a verificarem-se totalmente e em simultâneo para um Projeto,
garantirão, em princípio, as condições ótimas necessárias para a sua concretização no mais curto
espaço de tempo possível e, portanto, do início da rentabilização técnica, ambiental e sócio económica
do investimento respetivo, sem prejuízo de outros critérios e situações específicas poderem alterar as
prioridades a assumir em cada momento.
Por outro lado a não verificação destes dois critérios pode levar, no caso do deficit processual de
candidatura e da respetiva aprovação, a um período de tempo adicional difícil de definir mas que
provavelmente não será inferior a dois anos e no caso da falta de maturidade técnica a um período
que pode ser da ordem ou mesmo superior a cinco anos, para se iniciarem os trabalhos no terreno explicitando bem a necessidade premente de maior desenvolvimento dos estudos que está
claramente no caminho crítico do programa geral de tarefas de planeamento e implementação destes
Projetos.
Há um conjunto restrito de Projetos de i) Intervenções em regadios de reabilitação/modernização e
em barragens e ii) relativos a novos Projetos de regadio, que cumprem as duas condições anteriores,
totalizando 86 projetos, que representam um montante de aproximadamente 408 milhões de euros.

Total
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Investimento (M €)

86

408,41
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Destes Projetos, cerca de 23.000 ha correspondem a novas áreas de regadio e a aproximadamente a
162 milhões de euros de investimento. Nas intervenções identificadas para a Região Norte e para a
Região Alentejo consideraram-se projetos que embora tenham sido objeto de candidaturas aprovadas
ao abrigo do atual PDR e mesmo no PRR, possam, por razões processuais, transferir parte do seu
investimento para o próximo Quadro Comunitário de Apoio. Esta é a situação do Xévora, Crato
(Alentejo), Freixiel/Ribeira das Olgas e Vilar Chão/Parada (Norte). Assim, nos quadros respeitantes a
esta temática é considerada a futura área a beneficiar, mas, dada a incerteza existente, não foi
considerado o respetivo investimento.

Investimento
M€

Área
ha

Norte

N. º
projetos
8

55,0 €

3669

Centro

2

19,86 €

Alentejo

4

87,36 €

2162
23247

TOTAL

14

162,22 €

29078

Região

Tabela 7-1- Projetos Novos com prioridade Máxima

Pode constatar-se que as regiões de LVT e Algarve, não integram qualquer Projeto o que pode em
parte ser explicado, no caso de LVT sobretudo pela falta de maturidade dos Projetos, dado que há um
conjunto de projetos ainda em desenvolvimento, a que acresce os Projetos na área de influência do
Projeto Tejo. No caso do Algarve a situação é distinta significando sobretudo a necessidade de
salvaguardar e regrar a utilização parcimoniosa dos recursos hídricos.
No que concerne às intervenções nos aproveitamentos existentes e de segurança de barragens, o
número de intervenções é de 72 em 51 aproveitamentos hidroagrícolas e o montante de investimento
é de cerca de 246,55 milhões de euros. Face a estas tipologias de intervenção este balanço é evolutivo,
podendo a realidade à data ser um pouco diferente, seja por intervenções já iniciadas, seja por novas
necessidades.
Por outro lado, no caso das intervenções de Segurança de Barragens há falta de dados de base
inerentes à carência de estudos de pormenor que possibilitem definir e orçamentar boa parte das
intervenções em equação.
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Região

N.º Projetos

Investimento €
21,06 €

Norte

17

Centro

26,77 €

LVT

12
4

Alentejo

24

118,44 €

Algarve

15

41,91 €

TOTAL

72

246,14 €

37,94 €

Tabela 7-2 - Projetos Existentes com prioridade Máxima

A existência de importantes aproveitamentos, com perto ou mais de meio século de exploração e
dotados de estruturas complexas na Região Alentejo, é uma das razões do peso maior desta região
nesta tipologia de intervenções.
Há um conjunto de Projetos que a curto prazo poderão integrar estas listas face ao normal
desenvolvimento dos estudos e dos processos de candidatura e, em contraponto, há ainda alguns
casos que poderão levar a uma aferição/redução das áreas beneficiadas, levando a uma maior
sustentabilidade dos mesmos, designadamente de recursos hídricos/ambiental.
Por outro lado, reitera-se que há diversos Projetos que não integram atualmente os critérios de
maturidade máxima, bem pelo contrário, mas que por argumentos de interesse técnico sócio
económico e ambiental e de sustentabilidade regional e ou nacional se justificaria desde já a sua
consideração-aspeto que merece ponderação em novos desenvolvimentos neste âmbito.

7.2. Fatores de hierarquização dos Projetos para além da
maturidade
Apresenta-se no quadro junto e por região, as Intervenções e novos Projetos, com ou sem novas
origens de água que totalizam 300 casos. Anexa-se também abaixo, um conjunto de figuras
representativas de todas as tipologias de intervenção e de Projeto. Abaixo, faz-se uma primeira
abordagem conceptual de outros fatores - para além da maturidade (já tratado no item anterior) que
podem ser utilizados ou apoiar na hierarquização das intervenções e projetos sinalizados no Estudo.
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Projetos Novos

Regiões

Área da
Região
(km2)

SAU
(ha) *

Origem de água
existente

Projetos em Aproveitamentos Existentes

Nova
Origem de água

Modernização/
Reabilitação

Segurança de
Barragens

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)**

N.º
Projetos

Área
(ha)**

Nº
Projetos
Total

Norte

21.285

663.341

2

2.508

31

24.423

14

8.464

14

4.062

61

Centro

23.273

515.747

15

14.183

17

15.379

13

29.501

14

10.495

59

LVT

12.216

414.951

5

9.006

8

15.728

24

21.468

2

525

39

Alentejo

27.329

2.144.066

12

41.851

6

4.185

69

161.909

22

92.274

108

Algarve

4.997

100.605

0

0

3

119

15

19.278

13

4.047

31

Total

89.100

3 838 710

34

67.548

65

59.834

135

240.620

65

111.403

298

Tabela 7-3 - Resumo de todas as intervenções por região

Intervenções de Reabilitação/Modernização
No que concerne às intervenções de Reabilitação/Modernização há em primeiro lugar, argumentos
relativos aos riscos inerentes à segurança estrutural, à segurança hidráulico-operacional e à
segurança ambiental das infraestruturas seja ao nível da sua degradação e/ou perda de
funcionalidade que podem /devem em caso limite levar à sua priorização. E em obras com mais de
meio século de serviço é um cenário plausível que deve ser atendido. Não obstante, haverá mais
sistematicamente questões de eficiência hidráulica a melhorar, designadamente, na diminuição das
perdas associadas a alguma perda de integridade das infraestruturas, designadamente em
reservatórios, canais e condutas, mas também nos órgãos de controlo e regulação.
A eficiência energética é também um objetivo importante devendo o consumo energéticos ser
minimizado e a utilização de fontes de energia renovável maximizada. Mas também há a necessidade
premente de melhorar as condições de medição, controlo e exploração dos circuitos hidráulicos,
adaptando-os e dotando-os de equipamentos que possibilitem a digitalização e a telegestão e
capacitando as equipas de exploração para o efeito. A definição de percentuais de correção de perdas
pode ser um dos caminhos da diferenciação pelo mérito.
Por outro lado, a definição de tarifários escalonados que premeiem o uso criterioso e minimalista do
recurso água e que penalizem excessos e a criação de uma interação próxima e frutuosa com os
beneficiários de modo a se conseguir a racionalização efetiva no uso da água, através de ganhos de
eficiência, para o qual a certificação de metodologia e equipamentos pode ser um contributo
decisivo, são também aspetos conceptuais a sublinhar.
Por último, as boas práticas agroambientais têm de ser um paradigma associado a uma nova etapa
da vida destes Aproveitamentos a reabilitar/modernizar, sendo que a utilização dos circuitos
hidráulicos destes Aproveitamentos, por vezes correspondendo a muitos quilómetros de obras em
linha, noutras vertentes, sejam de percursos de natureza e de preservação de espécies autóctones,
sejam lúdicos, pode introduzir mais valias interessantes.
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Intervenções de Segurança de Barragens
No que concerne às intervenções de Segurança de Barragens, há argumentos superlativos relativos
aos riscos inerentes à segurança estrutural, à segurança hidráulico-operacional e à segurança
ambiental destas infraestruturas que levam à sua priorização- atenta a potencial onda de rotura
subsequente.
De facto, o parque de barragens a cargo do Ministério da Agricultura é muito rico e constituído por
um grupo numeroso de obras de diversos tipos e com muitos anos de exploração que carecem em
boa parte de intervenções importantes de caráter regulamentar, sendo que aspetos como o
subdimensionamento e carência de manutenção do descarregador de cheias têm de ser priorizados,
até pelo contexto de alterações climáticas.
Outra tipologia de intervenções pode/ deve também ser implementada associada à renaturalização
dos planos de água criados por estas barragens, através da garantia dos caudais ecológicos
comprometidos, na criação de Parques de Natureza, da regeneração da galeria ripícola, da
reflorestação da orla envolvente, da criação de condições privilegiadas para a avifauna e o seu
avistamento, da potenciação de centrais fotovoltaicas em água, da melhoria da qualidade da água,
concretamente com diques de cabeceira, valas periféricas e vegetação ripícola filtrante, limpeza de
transporte sólido acumulado e sua rentabilização enquanto adubo em áreas carentes de matéria
orgânicas em linha com o compromisso da neutralidade carbónica e garantindo também melhor
qualidade da água para todos os usos e nomeadamente para o regadio, minimizando problemas nos
tamizadores das estações elevatórias e na rega gota a gota dos beneficiários.

Projetos de novas áreas de regadio implicando novas origens de água
No que concerne às intervenções relativas a Projetos de novas áreas de regadio implicando novas
origens de água, a disponibilidade de recursos hídricos para o efeito, sejam eles superficiais ou
subterrâneos, deve ser aferida previamente a qualquer avanço processual, havendo ainda que validar
as condicionantes associadas à nova origem de água, designadamente de afetação da linha de água e
da sua galeria ripícola e a submersão de áreas do vale e /ou da compatibilização com a produtividade
e qualidade do aquífero.
Por outro lado, a eficiência na melhor utilização dos recursos naturais, através do “regadio de
precisão” e de boas práticas agroambientais deve ser também um requisito destes novos Projetos. No
caso da criação de novas albufeiras, fatores associados à precipitação útil, à disponibilidade hídrica, à
capacidade de regularização e à garantia hídrica podem ser muito reveladores neste âmbito.
O interesse e a adesão da população local ao novo Projeto é um argumento incontornável que pode
até levantar novos desafios aquando da elaboração dos estudos respetivos. De facto, haverá que
explicitar as mais valias do Projeto, diretas e indiretas e tanto quanto possível “ouvir” a população.
Por outro lado, regiões com população envelhecida e em decréscimo podem ter nestes Projetos um
catalisador de inversão da situação, possibilitando um contributo significativo ao nível do
ordenamento do território.
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Os indicadores económicos (TIR, VAL, por exemplo) são necessariamente fundamentais à
validação/diferenciação do mérito de cada Projeto, havendo que ter presente de modo muito
assertivo questões de exploração / manutenção, seja ao nível dos encargos energéticos, seja ao nível
da fiabilidade das infraestruturas, sendo que alguns investimentos iniciais podem contribuir de modo
decisivo para uma maior viabilidade do Projeto.
Os casos das centrais fotovoltaicas ao nível dos encargos energéticos e os da telegestão ao nível dos
encargos de exploração são apenas dois casos, entre muitos outros, de opções que podem tornar um
Projeto bem mais sustentável.
A ponderação de outros usos da água ao nível das origens de água no caso de se tratar da criação de
uma nova albufeira, como o abastecimento público e a hidroeletricidade e mesmo lúdicos e turísticos
para além da hipótese de criação de um Parque de Natureza, são aspetos a ter em conta e que podem
fazer toda a diferença na apreciação da valia relativa de um Projeto.
Um fator decisivo por inerência da sua importância superlativa para o planeta é o da problemática
ambiental que ao nível da origem de água, do circuito hidráulico de adução e distribuição, da rede
rega e da área de regadio pode ter impactes maiores ou menores que haverá que acautelar, minimizar
e monitorizar. Sublinha-se que há soluções de engenharia hidráulica com potencial de afetação bem
menor que outras, sendo de grande vantagem que na fase de conceção haja uma ponderação
ambiental que permita a adoção de soluções com menos afetação dos valores ambientais e
sustentáveis. Por outro lado, e ainda neste âmbito, a criação de albufeiras e o próprio circuito
hidráulico podem induzir a um conjunto de serviços ambientais, como o contributo para a prevenção
de incêndios rurais, a instalação de centrais fotovoltaicas, diminuindo o uso de combustíveis fosseis,
a criação de Parques de Natureza contribuindo para a salvaguarda da biodiversidade.
Uma referência é aqui devida à economia circular que pode ter na agricultura de regadio uma
expressão muito relevante e até em linha com preocupações do mesmo tipo das autarquias. De facto,
e a título de exemplo, a compostagem dos resíduos agrícolas que permite ter como produto final um
adubo orgânico, pode ainda contribuir para o aumento do teor em matéria orgânica dos solos, o que
está em linha com a resiliência às alterações climáticas, aumentando o volume de água no solo e a sua
resistência à erosão-sendo boa parte do território nacional carente de matéria orgânica.
Uma nota é ainda devida para o facto de que as fichas foram criadas implicando um conjunto de dados
que, havendo suficiente conhecimento para o seu preenchimento completo, permitam a
disponibilidade de grande parte desta informação, portanto, sendo elas mesmas indutoras da
obtenção dos dados de base necessários a uma diferenciação ou análise comparativa dos Projetos.
Por outro lado, os fatores explicitados acima carecem necessariamente de uma ponderação por
região, face à diferenciação - nalguns casos contrastantes - das condições de base destas regiões que
pode distorcer/comprometer análises comparativa de casos de regiões distintas.

Projetos de novas áreas de regadio correspondendo ao alargamento de perímetros existentes
No que concerne às intervenções relativas a Projetos de novas áreas de regadio correspondendo ao
alargamento de perímetros existentes e não implicando novas origens de água, a disponibilidade de
recursos hídricos para o efeito, continua a ser decisiva na validação destes Projetos ainda que não se
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crie uma nova origem de água. De facto, haverá que segui uma abordagem em boa parte análoga à
situação anterior a menos das questões específicas inerentes à criação de uma nova origem de água.
Uma nota é merecida para a necessidade de cumprir a dotação e caudal ecológico e para outros
eventuais usos da água em contexto de alterações climáticas, aspetos que podem reduzir nalguns
casos de modo sensível as disponibilidades da situação de referência. Não obstante, a não criação de
uma nova origem de água e designadamente de uma nova albufeira, pode minimizar questões
ambientais e maximizar a viabilidade económica do Projeto, dado que parte da infraestruturação de
captação, adução e distribuição está já implementada.
Uma referência é devida ainda ao interesse em se criar uma linha de financiamento para projetos e
estudos complementares a efetuar, de modo a se dispor de informação segura de apoio à decisão e
que contribuirá também para um aumento substantivo do conhecimento do território.
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8.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No estudo efetuado e com os elementos recolhidos, identificaram-se as principais intenções de
investimento no âmbito do regadio público, quer para a década de 2021-2030, quer uma série de
ações cujo estado de maturidade implica que sejam realizadas num período posterior, e as ordens de
grandeza do respetivo investimento, que se indicam na Tabela 8.1. Sublinha-se que este quadro
apresenta o levantamento possível, nas diversas tipologias dos Projetos em equação, dos
investimentos que houve oportunidade de sinalizar.
No universo de situações identificadas incluem-se algumas ambições de agentes de desenvolvimento
local através do investimento público em regadio que carecem de desenvolvimento e validação e que,
como tal, não se podem comparar com outras situações mais evoluídas e estruturadas.
Efetivamente há um conjunto numeroso de projetos que embora tenham uma área de beneficiação e
uma possível origem de água identificadas, não têm ainda condições de tratamento / maturidade
técnica para basear uma adequada estimativa orçamental. O mesmo acontece com as obras de
reabilitação e segurança de barragens que, na sua grande maioria, carecem de estudos que
complementem a definição e orçamentação destas intervenções.
Apresentam-se seguidamente as ações que tendo sido previamente aprovadas pela ANR, têm
condições de ser implementadas a curto/médio prazo.

20,28
155,99
148,85
201,49
41,55

Reabilitação
e Segurança
de Barragens
(M€)
3,69
4,87
1,59
9,45
0,363

79,01
212,11
150,44
303,94
41,91

568,18

19,97

787,41

Novos
Regadios
(M€)

Reabilitação/
Modernização
(M€)

Norte
Centro
LVT
Alentejo
Algarve

55,04
51,25
93,00
-

Total

199,30

Total
(M€)

Tabela 8-1 - Investimento total identificado para intervenções no regadio público 2020 -2030

No entanto, cumpre assinalar que existem algumas situações em que a tramitação da sua
implementação ainda não se encontra suficientemente desenvolvida por forma a assegurar a sua
efetivação no período em causa.
Se forem consideradas todas as ações elencadas, independentemente do seu grau de
desenvolvimento, e utilizando informação heterogénea e dificilmente comparável, atingimos o nível
de investimento que se aproxima dos 2.000 M€.
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Refere-se que, boa parte destas ações e investimentos, pelo pouco desenvolvimento dos seus
estudos, dificilmente poderão ser implementadas no horizonte deste estudo, pelo que se afigura
razoável considerar como referência os valores apresentados na tabela 8-1. Com efeito, como foi
demonstrado anteriormente, os trâmites associados à implementação de ações no regadio público,
principalmente nos novos regadios, implicam que o tempo que medeia entre a sua identificação e a
sua efetivação inviabilize a sua operacionalidade a curto e médio prazo.
Sublinha-se neste âmbito o interesse de crucial importância em se criar uma linha de financiamento
para projetos e estudos complementares, de modo a se dispor de informação segura de apoio à
decisão e que contribuirá também para um aumento substantivo do conhecimento do território.
Neste contexto, nomeadamente dada a suborçamentação de alguns dos valores globais indicados, a
análise comparativa dos montantes indicados deve ser feita com reserva, o que dificulta a análise dos
valores relativos.
No sentido de identificar e caraterizar o impacto no território apresenta-se na tabela 8-2 a síntese das
intervenções referenciando as áreas interessadas, possibilitando uma análise global e regional – que
também terá que ser ponderado com alguma prudência face ao supracitado carater preliminar e algo
imaturo dos estudos que apoiam boa parte dos projetos em equação.
Projetos Novos

Regiões

Área da
Região
(km2)

SAU
(ha)

Origem de água
existente

Projetos em Aproveitamentos Existentes

Nova
Origem de água

Modernização/
Reabilitação

Segurança de
Barragens

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

N.º
Projetos

Área
(ha)

Nº
Projetos
Total

Norte

21.285

663.341

2

2.508

31

24.423

14

8.464

14

4.062

61

Centro

23.273

515.747

15

14.183

17

15.379

13

29.501

14

10.495

59

LVT

12.216

414.951

5

9.006

8

15.728

24

21.468

2

525

39

Alentejo

27.329

2.144.066

12

41.851

6

4.185

69

161.909

22

92.274

108

Algarve

4.997

100.605

0

0

3

119

15

19.278

13

4.047

31

Total

89.100

3 838 710

34

67.548

65

59.834

135

240.620

65

111.403

298

Tabela 8-2- Número de intervenções identificadas e área de influência por região e tipologia

Situação de referência e grandes tendências do regadio nacional
O regadio em Portugal conta com superfície irrigável de 626 820 ha e uma superfície regada de 562
255 ha (pública e privado), que corresponde a cerca de 15% da SAU nacional. Ou seja, cerca de 85%
da SAU nacional não é beneficiada com qualquer forma de regadio. Estes números revelam a
necessidade de continuar a beneficiar as zonas carenciadas deste recurso fundamental à manutenção
das atividades económicas sustentáveis em territórios rurais.
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As relações entre área regada/SAU revelam bastantes assimetrias regionais, situando-se este valor,
na área das DRAP, entre um mínimo de 8% e um máximo de 37%. Existem assim bastantes contrastes
entre regiões do país, também fruto das diferenças climáticas e disponibilidades hídricas existentes.
Dentro da área regada em Portugal, cerca de 40% (240.000 ha) são ocupados por regadios de iniciativa
pública, sendo que destes cerca de 70.000 ha se encontram em avançado estado de degradação e
com mais de 50 anos de existência.
Existem sistemas de adução de água em funcionamento extremamente modernos e eficientes, mas
continuam a subsistir outros, com níveis de obsolescência e perdas de água completamente
inaceitáveis para os padrões atuais, e que necessitam de uma rápida e eficaz correção.
Existem, igualmente, muitos sistemas culturais que tradicionalmente não recorriam ao regadio e que
hoje, face às alterações climáticas e à maior exigência ao nível da rentabilidade dos projetos agrícolas,
não o dispensam.
Assim, a tendência atual é a transformação de regadios tradicionais em novos regadios modernos,
com elevado uso de tecnologia, cada vez mais eficientes e associados à garantia interanual de água.
A atestar a conclusão anterior, é de sublinhar que em Portugal, o consumo médio de água por hectare
regado passou, em algumas décadas, de 15.000 para 4.000 m3/ha, valor médio que se verifica na
atualidade.
Os regadios privados e de muito pequena dimensão, fruto das condições meteorológicas do país,
dificilmente conseguem assegurar os recursos hídricos interanuais necessários para a manutenção da
atividade agrícola competitiva e que remunere os investimentos realizados – aspeto que se deve
acentuar com as alterações climáticas espetáveis. Assim, para muitas destas explorações agrícolas a
sua integração em sistemas/AH, que assegurem uma maior garantia e resiliência do abastecimento
de água, será fulcral para a sua manutenção e competitividade.
Existe hoje uma dinâmica empresarial muito interessante no setor agrícola, que interessa acarinhar e
suportar, sempre que associada à utilização sustentável de água e ao aumento da profissionalização
da atividade.
Um grande número de explorações de regadio do país, associadas aos mais recentes regadios públicos
instalados, estão munidas dos mais modernos sistemas e equipamentos de rega, que asseguram o
controlo de consumos e a aplicação cada vez mais eficiente dos recursos. A tecnologia no setor
agrícola e nos sistemas de regadio modernos tem evoluído a um ritmo absolutamente notável.
Existem setores específicos da sociedade que apresentam algumas resistências ao estabelecimento e
alargamento das áreas de regadio, muitas vezes fruto do desconhecimento dos seus múltiplos
benefícios e dos reais impactes do mesmo, e extrapolando casos particulares de alguns usos e
afetações menos corretas, para a generalidade do seu uso.
Face aos projetos agora equacionados, pode-se afirmar que, através de uma gestão criteriosa e
eficiente dos recursos hídricos nacionais, há condições para a expansão sustentável do regadio
público em Portugal, havendo sobretudo que ponderar vulnerabilidades, assimetrias e
particularidades regionais.
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Por outro lado, as problemáticas da desertificação e dos incêndios florestais, agravadas em contexto
de alterações climáticas, criam novos desafios ao ordenamento do território, obrigando à prevenção
ativa do abandono da terra, à criação de planos de água para moderação climática e de origens de
água para o combate direto aos incêndios e, ainda, à definição de áreas e faixas de descontinuidade
de ocupação florestal, devidamente coordenadas com as áreas de agricultura de regadio.
Um exemplo paradigmático deste cenário é o que se passa nas regiões Norte e Centro. De facto, nestas
duas regiões, particularmente afetadas pela regressão populacional e pelos incêndios florestais,
estamos em presença de uma geomorfologia altamente vigorosa e difícil, que compromete
habitualmente o acesso rápido à frente de fogo. Ora, há um conjunto importante de Projetos
propostos que se encontram disseminados por estas regiões, que poderão ajudar a mitigar estas
fragilidades, indo ao encontro de soluções que compatibilizem a agricultura de regadio eficiente com
os valores ambientais e a preservação da biodiversidade.

Intervenções Identificadas
Tendo em conta as diversas situações verificadas nos capítulos anteriores, quer no que diz respeito
aos regadios coletivos existentes, quer em relação às necessidades identificadas no desenvolvimento
de novas áreas de regadio, pode-se constatar o seguinte:
No interior da região Norte (Fig. 8.1) existe essencialmente a necessidade de – associada a uma grande
dinâmica e interesse local - desenvolver novos regadios, permitindo a manutenção sustentada e
mesmo o desenvolvimento da atividade agrícola em regiões carenciadas do ponto de vista económico
social e deprimidas demograficamente, mas com uma grande vocação para a agricultura de regadio como constatado “in situ” no decurso das visitas efetuadas. De uma forma geral, os aproveitamentos
hidroagrícolas existentes são relativamente recentes, mas alguns já precisam de ser modernizados,
nomeadamente incorporando as novas tecnologias e tendo em conta a necessidade do uso eficiente
dos recursos hídricos.
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Figura 8-1- Mapa com intervenções identificadas – Região Norte

Na região Centro (Fig. 8.2), tal como na região Norte e pelas mesmas razões, é necessário promover
os novos regadios, essencialmente na região interior. Em relação aos regadios existentes - que nalguns
casos correspondem a grandes e emblemáticas áreas do regadio nacional e com grande expressão na
sócio-economia regional, quer nas áreas do litoral, quer do interior - dadas as suas condições atuais,
é urgente promover a sua reabilitação e modernização, promovendo nomeadamente o uso eficiente
do recurso água.
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Figura 8-2- Mapa com intervenções identificadas – Região Centro

Na região Lisboa e Vale do Tejo (Fig. 8.3), onde os regadios privados apresentam uma grande
importância, quer no que diz respeito a áreas regadas, quer na sua significância económico-social,
haverá que proceder, em parte, à sua integração em regadios coletivos que permitam, de uma forma
estruturada e otimizada, assegurar o fornecimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade,
por forma a manter e promover a atividade económica existente. Os regadios públicos com maior
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idade necessitam de ser intervencionados no sentido de aumentar a eficiência do uso de recursos
hídricos. Todos estes regadios existentes carecem de modernização no sentido de melhorar a
monitorização, automatização e sustentabilidade da sua operação. Por outro lado, haverá que
equacionar a necessária infraestruturação primária de vastas áreas - de que o Projeto Tejo é
paradigmático- que capacite esta região a uma resposta proativa e eficaz perante situações
recorrentes de diminuição e variabilidade elevada e algo errática dos caudais das linhas de água, onde
se encontram as suas captações e que têm uma interação de grande sensibilidade/vulnerabilidade
com a região estuarina.
Uma referência é devida ao Oeste pela sua especificidade quer no que diz respeito à geomorfologia,
às origens de água e aos sistemas culturais de regadio, conferindo-lhe uma particular vocação para
alguns sistemas hortofrutícolas de enorme valia socioeconómica.

Figura 8-3- Mapa com intervenções identificadas – Região LVT
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Na região Alentejo (Fig. 8.4), a agricultura de regadio apresenta condições de sustentabilidade
económica técnico e ambiental, de que o EFMA é caso paradigmático. Desta forma, deverá, sempre
que existirem condições para tal, promover-se a expansão da área de regadio, possibilitando a
dinamização económico-social do território, em linha com a estratégia de ligação em rede a partir de
Alqueva para outros Aproveitamentos, constituindo em si mesmo uma resposta à alterações
climáticas.
Não obstante a região tem em paralelo um conjunto importante de perímetros com idade avançada
e de grande tradição e importância socioeconómica. Os perímetros de rega existentes, quer pelo facto
de integrarem infraestruturas complexas e de grande dimensão, quer pela sua idade e condições de
operação, necessitam de ser intervencionados de uma forma robusta, promovendo a sua reabilitação
e, nalgumas situações, a sua modernização. No âmbito dos novos projetos, regista-se o Projeto PisãoCrato, que interessa uma área importante e algo deprimida do Alentejo e é paradigmático da maisvalia de um aproveitamento integrado de fins múltiplos mobilizado pela componente hidroagrícola.
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Figura 8-4 - Mapa com intervenções identificadas – Região Alentejo

Na região Algarve (Fig. 8.5), as intervenções a realizar, no que diz respeito à implementação de novos
regadios passam sobretudo pela integração de regadios privados existentes, abastecidos por origens
subterrâneas, em regadios coletivos abastecidos por origens de superfície, de modo a preservar os
recursos hidrogeológicos, numa região particularmente suscetível à intrusão salina. Tendo em conta
o exposto anteriormente, bem como a questão da crescente urbanização, que foi relativamente
equilibrada/compensada por uma nova dinâmica em algumas fileiras da agricultura de regadio, os
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perímetros existentes nesta região deverão ter os seus limites reformulados. Nos perímetros
existentes, além da promoção da sua modernização, deverão ser equacionadas novas origens de água
que se apresentem como verdadeiras alternativas a curto, médio e longo prazo e que diminuam a
pressão sobre os recursos hídricos disponibilizáveis para a agricultura de regadio.
O reforço das disponibilidades hídricas por via da implementação de açudes móveis nas ribeiras de
Monchique e da Foupana é uma possibilidade a equacionar que, sendo possível, permitirá ir ao
encontro do alargamento dos AH do Sotavento e de Silves, Lagoa e Portimão por forma a incluírem os
regadios precários ou particulares existentes, bem como, principalmente, substituir as origens de água
subterrâneas por origens de água superficiais.
De igual forma, a implementação de barragens de correção torrencial e regularização de caudais
extremos em linhas de água com histórico de inundações de zonas sensíveis, poderá potenciar a
resiliência de áreas atualmente regadas com recursos insuficientes.

Figura 8-5- Mapa com intervenções identificadas – Região Algarve

Intervenções em Regadios Existentes
Neste âmbito, tendo em consideração as classes de intervenção estabelecidas, a distribuição regional
do seu investimento é a seguinte:
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Norte

Total

(M€)

(M€)

49,42

-

257,62

-

99,43

0,41

191,29

-

99,38

-

19,87

119,25

9,45

0,363

4,87

1,59

3,69

19,96

210,94

41,91

160,87

150,44

23,98

588,15

Tipologia de
Intervenção

Alentejo
(M€)

Algarve
(M€)

Centro
(M€)

LVT
(M€)

Modernização

116,04

35,55

56,61

Reabilitação

85,45

6,00

-

Reabilitação e
Modernização
Reabilitação e
Segurança de
Barragens
Total

Tabela 8-3 – Intervenções previstas em Regadios Existentes por Região no horizonte 2020-2030

Se forem consideradas todas as ações, independentemente do seu grau de desenvolvimento, a
distribuição regional do investimento é a seguinte:

Norte

Total

(M€)

(M€)

66,01 M€

-

388,38

0,80 M€

99,57 M€

0.41 M€

241,11

-

105,88 M€

-

20.29 M€

127,87

16,98 M€

1,63 M€

4,92 M€

1,59 M€

4,44 M€

29.81

346,08

75,08

173,45

167,18

25,15

786,96

Tipologia de
Intervenção

Alentejo
(M€)

Algarve
(M€)

Centro
(M€)

LVT
(M€)

Modernização

194,67 M€

65,85 M€

61,84 M€

Reabilitação

132,73 M€

7,60 M€

1,69 M€

Reabilitação e
Modernização
Reabilitação e
Segurança de
Barragens
Total

Tabela 8-4 – Intervenções previstas em Regadios Existentes por Região

Há que referir que, tal como foi mencionado anteriormente, boa parte destes valores de investimento
dizem respeito à realização de estudos e projetos, não sendo possível, para já, orçamentar os
investimentos correspondentes à realização das empreitadas subsequentes, pelo que os valores
apurados, para a década 20/30, encontram-se subestimados face aos valores reais a investir. Todavia,
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os valores globais agora identificados para intervenções em regadios existentes já ascendem a mais
de 787 M€.
Relativamente às intenções de investimento concretizáveis no horizonte de uma década, as
intervenções de reabilitação, modernização e de segurança de barragens correspondem a três quartos
do montante global sinalizado (75%) e esta tipologia de intervenções está maioritariamente sinalizada
na região Alentejo (36%) e em Lisboa e Vale do Tejo (26%). De facto, o Alentejo tem grandes
perímetros que estão perto ou já ultrapassaram meio século de exploração e ao EFMA cabe ainda a
completagem do faseamento das suas estações elevatórias. No caso de Lisboa e Vale do Tejo estamos,
essencialmente, perante um grande regadio (Vale do Sorraia) com muitas décadas de exploração e
soluções de infraestruturação hidráulica complexas e cumprindo múltiplas funções -designadamente
também de proteção contra cheias, enxugo e drenagem e acessibilidade.
Esta tipologia de intervenções deve merecer particular atenção em contexto de alterações climáticas
e em função do Plano Nacional de Eficiência Hídrica. De facto, sendo o uso agrícola cerca de 75% do
uso total do recurso água, é prioritário e incontornável reduzir perdas e otimizar quer as redes
hidroagrícolas, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias, quer os métodos de rega convocando-se toda a comunidade da agricultura de regadio para este desafio.
No caso da segurança de barragens, as intervenções sinalizadas podem ser de diferentes tipologias,
seja de estudos, seja a sua adequação ao Regulamento de Segurança de Barragens, seja a execução
de obras de reabilitação e manutenção. Face à importância e abrangência destas questões, considerase pertinente recomendar a realização de um programa sistemático de inspeção, que permita a
obtenção do índice de risco e a identificação e caracterização das intervenções prioritárias.
Em qualquer dos casos e tirando partido dos meios a afetar a cada obra, será uma mais-valia
inquestionável ter também presente a problemática ambiental, designadamente, aspetos associados
à garantia de cumprimento do caudal ecológico, de recuperação de galerias ripícolas, de
renaturalização e de recuperação de ecossistemas locais, sendo neste contexto pertinente
equacionar-se a reflorestação da envolvente da albufeira, em linha com os compromissos de
neutralidade carbónica. Acresce que a possibilidade de, nalguns casos, poderem ser criados Parques
de Natureza, tirando partido destas massas de água já consolidadas e integradas no meio, surge como
uma valorização potencial destas intervenções.

Potenciais Novos Regadios Identificados
Com os elementos que foi possível obter inventariaram-se, neste âmbito, 99 novas intervenções,
beneficiando cerca de 127 000 ha, com a seguinte repartição regional:
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Região
(DRAP)
Alentejo
Algarve
Centro
LVT

Nº
Intervenções
6
4
-

Área
(ha)
25686
3274
-

Nº
Beneficiários
4570
411
-

Investimento
Previsto
93,00
51,25
-

Norte

8

3669

819

55,04

Total

18

32629

5800

199,30

Tabela 8-5– Projetos de Novos Regadios por Região e valores associados no horizonte 2020-2030

Se forem consideradas todas as intervenções preconizadas, independentemente do seu grau de
desenvolvimento, o investimento a realizar nesta tipologia de investimento é a seguinte:
Região
(DRAP)
Alentejo
Algarve
Centro
LVT

Nº
Intervenções
18
3
32
13

Área
(ha)
52.991
119
29.873
24.734

Nº
Beneficiários
8.911
162
5.514
7.392

Investimento
Previsto
259.63 M€
5.67 M€
483.83 M€
162.50 M€

Norte

33

26.620

4.526

289.04 M€

Total

99

134.337

26.505

1.200,69 M€

Tabela 8-6– Intenções de Investimento em Novos Regadios por Região e valores associados

Na análise do valor da área global de “Potenciais Novos Regadios Identificados” e dos seus possíveis
impactos haverá que ter em atenção que grande parte desta área já é regada atualmente, se bem que
de forma imperfeita, não permitindo o estabelecimento de uma agricultura sustentável- como se
assinala nas fichas dos diversos AHs. Acresce que parte significativa delas irão ser regadas a partir de
origens de água já existentes.
As intenções de investimento previstas em novos regadios (sem incluir os projetos Tejo e do
Pisão/Crato), a curto, médio e longo prazo ascendem a cerca de 1.201 M€. Contudo, estes valores de
investimentos não consideram a realização de todas as ações elencadas, uma vez que, em boa parte
das situações, o seu grau de maturidade não é suficiente para nos apresentar uma estimativa
adequada dos encargos em causa. Esta situação verifica-se em todo o país, mas com mais relevo na
região de Lisboa e Vale do Tejo, onde existem vários projetos que não têm qualquer valor de
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investimento, mas consideram áreas relevantes a ser beneficiadas, o que inviabiliza uma análise
comparativa.
De igual forma, o número de beneficiários do regadio acima indicado não reflete a sua real dimensão
pois existem muitos AH para os quais não se dispõe de informação neste âmbito.
Por outro lado, noutras situações, em que as ações preconizadas têm um grau de maturidade baixo,
o desenvolvimento dos estudos poderá levar a concluir pela sua não realização, derivada do facto de
não apresentarem sustentabilidade técnico, económica e ambiental, ou a uma alteração substancial
dos valores previstos inicialmente.
Assim, embora se indiquem ordens de grandeza genéricas que permitem ter uma perceção dos valores
de investimentos a realizar, deverá existir alguma prudência na sua consideração.

Diversidade de situações e de respostas
Nas intenções de investimento associados a novos regadios, existem disparidades de escalas e
ambições (Projeto Tejo vs pequenos regadios no Norte, com cerca de 100 hectares), também fruto do
que são as diversas realidades agrícolas do país.
No que toca às modernizações e reabilitações, continuam a subsistir regadios com forma de comando
e automação e níveis de perdas na rede primaria completamente inaceitáveis para as metas atuais,
nomeadamente, para as baixas perdas na distribuição que é desejável atingir, situações que
necessitam de uma rápida e eficaz correção. As obras de reabilitação podem aumentar drasticamente
a eficiência hídrica e energética dos sistemas. Um sistema de distribuição por gravidade em canal
aberto, sem reservatórios de fim de linha, pode apresentar perdas superiores a 40%, enquanto num
sistema de distribuição pressurizado, com condutas enterradas, estas perdas podem ser inferiores a
10%.
Num período em que o objetivo da digitalização está assumido como um desígnio nacional, as
questões da monitorização, informatização e da telegestão têm todo o cabimento neste contexto,
possibilitando uma exploração otimizada e a operação eficiente e eficaz. Considera-se necessário pois
que novos desenvolvimentos neste âmbito explicitem intervenções e montantes especificamente
nestes domínios.
Existem áreas significativas ocupadas por regadios privados que, por uma série de fatores, como por
exemplo a necessidade de assegurar a garantia do fornecimento de água e estarem englobados em
sistemas mais eficientes, deverão ser integrados em aproveitamentos hidroagrícolas existentes ou a
criar.
Os critérios que devem ser utilizados para priorizar as intervenções têm que ser capazes de responder
a esta enorme diversidade de situações. As realidades territoriais são muito distintas, tanto ao nível
dos sistemas de agricultura existentes ou a implementar, como nas tipologias dos sistemas adutores
e origens de água. Os custos de investimento poderão ser assim bastante díspares, quer por questões
de dimensão, altura de elevação, necessidade de construção de barragens, distância da origem de
água à área a beneficiar, dimensão da propriedade, relevo, etc.
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As necessidades de intervenção identificadas encontram-se também em estágios de desenvolvimento
e maturidades muito díspares. Existem projetos prontos a serem iniciados e, por oposição, outros que
não passam ainda de meras ideias e que, por maior relevância e impacte que venham a ter, e as suas
valias são de difícil identificação e quantificação. Será assim de enorme importância, elaborar estudos
de viabilidade técnico-económico-ambientais das ações elencadas, nomeadamente as com menor
maturidade, com uma visão integrada por bacia hidrográfica e por região.
Sublinha-se neste âmbito o interesse de crucial importância em se criar uma linha de financiamento
para projetos e estudos complementares, de modo a se dispor de informação segura de apoio à
decisão e que contribuirá também para um aumento substantivo do conhecimento do território.
Com efeito, o investimento em condições de ser implementados a curto e médio prazo ascende a
cerca de 267 M €, e no total cerca de 1.200 M €. Como se mencionou anteriormente, dada a
tramitação necessária para o seu desenvolvimento, afigura-se pouco provável a implementação de
todas as ações identificadas no horizonte do presente estudo.

Área
(ha)

Investimento Previsto (M€)

1 - Estudos preliminares
2 - Estudo prévio
3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de
revisão
4 - Projeto de execução concluído
5 - Declaração de Impacte Ambiental emitida ou
Projetos aprovados (se não for necessária DIA)

63 362
20 538

549,98
203,44

10 142

180,02

13 719

129,45

26 576

137,78

TOTAL

134 337

1.200,69

Maturidade de Potenciais Novos Regadios

Tabela 8-7– Valores de Investimento por Grau de Maturidade dos Projetos

Os critérios para avaliação das prioridades devem ser multissetoriais e adaptados às diversas regiões
do país e à escala da implementação. Os mesmos deverão conter indicadores que permitam atestar:
-

Valia económica para o país e para a região;
Valia social ao nível de criação de emprego e fixação das populações;
Custos de investimento da infraestruturação;
Custos de exploração dos sistemas adutores ao nível de encargos energéticos e de
conservação e manutenção e sua interligação com a valia agrícola gerada;
Impactes ambientais;
Impactes ao nível da aglutinação de unidades de rega mais pequenas em unidades de maior
dimensão e de gestão conjunta e mais eficiente;
Recursos hídricos disponíveis e garantia interanual de água;
Eficiência dos sistemas a implementar;
Sistemas de tarifários sustentáveis;
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-

Outras valias induzidas pelo AH.

A implementação de novos regadios, no litoral, consiste essencialmente na substituição de um
conjunto de regadios privados, com poucas garantias de fornecimento de água em quantidade e
qualidade por um sistema de regadio coletivo estruturado e mais eficiente. No interior, fustigado pelas
secas e diminuição de recursos, devidos às alterações climáticas, e pela crescente diminuição da
rentabilidade dos sistemas agrícolas de sequeiro, a implementação de novos regadios tem o objetivo
de substituir o ordenamento cultural existente, aumentando a sua intensificação, riqueza produzida
e emprego e criando condições para a sua sustentabilidade.
Na validação dos projetos, a Autoridade Nacional do Regadio tem, por inerência, um papel
incontornável. Neste âmbito houve um trabalho conjunto com esta entidade que traduziu uma
avaliação num único campo - o que permitiu a elaboração dos seguintes quadros com a sistematização
da informação de referência.

Apreciação Global
ANR
1 – Aprovado pela
Autoridade Nacional
de Regadio (ANR)
2 - Reprovado pela
ANR
3 – Processo de
aprovação pela ANR
em curso
4 – Processo de
aprovação pela ANR
não iniciado
TOTAL

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Total

3.669

3.274

-

25.686

-

32.629

8.420

-

-

-

-

8.420

6.044

-

19.869

16.481

-

42.394

8.487

26.599

4.865

10.824

119

50.894

26.620

29.873

24.734

52.991

119

134.337

Tabela 8-8- Áreas Previstas (ha) em Novos Regadios por região e Apreciação Global
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Apreciação Global
ANR
1 – Aprovado pela
Autoridade
Nacional de
Regadio (ANR)
2 - Reprovado pela
ANR
3 – Processo de
aprovação pela
ANR em curso
4 – Processo de
aprovação pela
ANR não iniciado
TOTAL

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Total

55.04 M€

51.25 M€

-

93.00 M€

-

199.30 M€

89.65 M€

-

-

-

-

89.65 M€

93.54 M€

-

151.72 M€

83.63 M€

-

328.90 M€

50.80 M€

432.58

10.77 M€

82.99 M€

5.67 M€

289.04 M€

483.83 M€

162.50 M€

259.63 M€

5.67 M€

582.83 M€

1.200.69 M€

Tabela 8-9- Valor do Investimento (M€) Identificado em Novos Regadios por região e Apreciação Global

Para os novos regadios identificados foram efetuadas fichas. A base de ficha utilizada pretende
sistematizar, ainda que de forma expedita, um conjunto de dados fundamentais para permitir uma
análise criteriosa e sustentada dos projetos.

Apreciação Global
ANR
1 – Aprovado pela
Autoridade
Nacional de
Regadio (ANR)
2 - Reprovado pela
ANR

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

TOTAL

23.98 M€

160.87 M€

150.44 M€

210.94 M€

41.91 M€

588.15 M€

-

3.78 M€

-

6.61 M€

-

10.39 M€

3 – Processo de
aprovação pela
ANR em curso

0,64 M€

-

0.14 M €

36.57 M€

1.57 M€

38.92 M€

4 – Processo de
aprovação pela
ANR não iniciado

0,53 M€

8.80 M€

16.59 M€

91.95 M€

31.60 M€

149.48 M€

TOTAL

25.15 M€

173.45 M€

167.18 M€

346.08 M€

75.08 M€

786.96 M€

Tabela 8-10- Valor do Investimento (M€) Identificado em Regadios Existentes por região e Apreciação Global
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Importância territorial do regadio
Os sistemas de produção de regadio revestem-se de uma importância fulcral para o desenvolvimento
harmonioso e competitivo do território nacional, especialmente em países com uma climatologia
como a de Portugal, com irregularidades acentuadas ao nível da precipitação e largos períodos do ano
com temperaturas médias muito elevadas e sem qualquer precipitação.
Esta importância estratégica do regadio pode medir-se e aferir-se através de diversas dimensões,
sendo de destacar:
•
•

•
•
•
•
•

•

O aumento das quantidades produzidas e do valor bruto da produção, que contribui para a
balança alimentar do país. Este acréscimo de VAB entre sequeiro e regadio é, em média, de acordo
com o RGA2019 de cerca de 6 vezes, mas pode ascender a mais de 10 ou 15 vezes o valor inicial.
Para além dos impactes diretos ao nível económico, o regadio é gerador de uma enorme riqueza
ao nível de um conjunto de atividades a montante e a jusante do mesmo. Este efeito é
particularmente relevante em áreas rurais mais densamente povoadas, onde existe uma
interligação forte de um conjunto de atividades económicas que se desenvolvem por existir
regadio. Exemplos claros são não só toda a cadeia que alimenta o setor agrícola ao nível de fatores
de produção, mas também outras atividades do setor terciário que estão fortemente alavancadas
ao setor primário, especialmente em áreas rurais.
Contributo claro para a soberania alimentar do país, grau de autoaprovisionamento de produtos
e para as exportações do setor agroalimentar, como tem sido comprovado em diversos setores
de atividade (nomeadamente, no azeite, frutas, vinho e legumes).
Fixação de populações nos territórios rurais e criação de emprego, que sem estas mais valias, não
terão condições de rentabilidade económica para ocuparem os espaços rurais.
O regadio desempenha em vastas regiões do país uma grande complementaridade com os
sistemas de sequeiro, os quais, sem a existência de algumas bolsas de regadio, dificilmente
sobreviveriam.
Instrumento de combate à desertificação de vastas zonas do país, criando assim uma barreira
(as) verde (s) essencial (ais) à necessária resiliência rural de grandes áreas do país.
Ajuda no combate aos fogos florestais, quer através de criação de áreas verdes de
descontinuidade, fulcrais no território, quer através de pontos estratégicos de obtenção de água
para combate a incêndios, normalmente associados a melhores vias de comunicação e à maior
presença humana.
Resposta às alterações climáticas, que acentuam cada vez mais as características que fazem do
regadio um instrumento de enorme relevância: aquecimento global e concentração da
precipitação (escassa) em períodos cada vez mais concentrados.

Novos desafios ao regadio nacional
Uma vez que os sistemas de distribuição com maior eficiência hídrica acarretam (quase) sempre
consumos elétricos assinaláveis, é essencial associar o seu desenvolvimento e reabilitação à
produção de energia renovável para autoconsumo. Existem já hoje muitas soluções com vantagens
económicas e ambientais claras que podem e devem inspirar a ação imediata.
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Neste âmbito, a instalação de centrais fotovoltaicas pode ser particularmente relevante, seja na
resposta aos consumos energéticos da rede primária e secundária, seja na rede terciária do
beneficiário, seja ainda nas agroindústrias.
Os novos regadios a beneficiar devem contar sempre com os sistemas mais modernos e eficientes ao
nível da distribuição de água e também da eficaz verificação dos volumes distribuídos através de
aplicação de sistemas rigorosos de contagem de volumes, idealmente monitorizados através de
deteção remota.
Todos os regadios nacionais existentes e a construir deverão munir-se de um Plano de Contingência,
devidamente aprovado pelas Autoridades Nacionais com responsabilidades na matéria, de forma a
gerir de forma cada vez mais eficaz e atempada a carência da água.
A agricultura intensiva de regadio é perfeitamente compatível com a sustentabilidade dos recursos,
tendo-se verificado a existência, nos últimos anos, de uma evolução muito positiva nesse sentido.
Haverá que implementar medidas de política no sentido de apoiar e acelerar esta tendência. Contudo
o setor agrícola associado ao regadio deverá apostar cada vez mais em informar e comunicar de
forma eficiente e generalizada com a sociedade, divulgando o conjunto de práticas aí realizadas e a
importância que as mesmas têm para o desenvolvimento do país.
Uma nota é devida ainda para o fato de que num território como Portugal que tem uma faixa litoral
de quase 1000 km e integra um conjunto de áreas estuarinas de grande valor e sensibilidade ambiental
e ecossistemas ímpares, a atividade inerente à agricultura de regadio nestas áreas -que nalguns casos
é de tradição secular- poder representar uma mais-valia incontornável na sua preservação,
nomeadamente na prevenção da intrusão salina. Assim sendo, cabe também equacionar a
contribuição desta agricultura de regadio enquanto serviço de ecossistema.
O desenvolvimento do regadio é essencial para alimentar o mundo, mas tem que ser feito com o
máximo de independência energética e mínimo de impacto ambiental, dentro de uma gestão circular
dos recursos da região. Para tal, torna-se inevitável o planeamento e uma análise do mesmo ao nível
da Avaliação Ambiental Estratégica.
É necessário estudar os novos aproveitamentos utilizando como escala a bacia hidrográfica e a
região, e não face a outros limites administrativos.
Mantendo o rigor da análise, deve proceder à simplificação de procedimentos que permitam a
realização mais célere de investimentos públicos no regadio coletivo, nas diversas tipologias (novos
regadios, reabilitação e modernização e intervenções em barragens).
O modelo de governança do regadio e os futuros modelos de gestão deverão ser cada vez mais alvo
de uma reflexão estratégica nacional. O caminho que tem vindo a ser trilhado, ao nível do modelo de
gestão dos regadios de iniciativa pública, tem vindo já a evoluir no sentido da profissionalização da
gestão e dos ganhos de escala. O estado de degradação de vastos milhares de hectares de regadios
estatais demonstra bem a importância de uma gestão profissional, que consiga equilibrar sistemas de
tarifário competitivos para os beneficiários, mas que não descure nunca a manutenção correta e
duradoura das infraestruturas públicas.
Os sistemas de tarifário a aplicar nos regadios públicos nacionais (existentes e novos) deverão
acautelar o necessário equilíbrio do ponto anterior, mas também fomentar o uso cada vez mais
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eficiente do recurso água, penalizando gastos excessivos, acima do que deve ser o consumo adequado
das culturas a regar.

Principais Pontos Focais do Regadio Nacional
Vastas áreas de regadios públicos existentes, deverão ser objeto de intervenções céleres de
reabilitação e modernização, tendo em vista ganhos claros em termos de eficiência hídrica, de
automatização e monitorização da sua exploração e de aumento de competitividade das explorações
agrícolas servidas.
Existem projetos em carteira com maturidade elevada que permitirão ampliar, a curto prazo e de
uma forma sustentada, as áreas de regadio público nacionais.
Embora com estágios de maturidade mais baixos, existem igualmente diversos projetos/intenções de
infraestruturação do regadio, que deverão ser aprofundados e estudados regionalmente e de forma
integrada, no sentido de permitir alavancar um conjunto de mais valias para os territórios rurais em
que se inserem.
De uma forma global, os principais pontos focais do regadio nacional podem ser sintetizados na
seguinte matriz:
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

•
•
•
•

•
•
•
•

Ordenamento territorial
Impacto económico-social
Autonomia alimentar
Barreira verde

Baixa eficiência em estruturas envelhecidas
Pegada energética
Afetação ambiental
Implica, por vezes, investimentos avultados

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

•
•
•
•

•
•
•
•

Aumento da produção
Uso eficiente da água
Avanços tecnológicos na produção
Sinergias económicas e sociais

Alterações climáticas
Impactos e conflitos de usos
Implementação longa e complexa
Perceção social

Tabela 8-11 – Análise SWOT da agricultura de regadio
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9.

ANEXO - FICHAS NOVOS REGADIOS
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Alturas do Barroso

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Alturas do Barroso e Cerdedo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 63200 m3 e
130 m comprimento do coroamento. Aparentemente neste local há um pequeno desequilibrio entre
os recursos hidricos disponíveis e a área que se pretende servir

Área (ha)

105 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Corga da Moura;

Bacia Dominada (ha)

0,5

Altura da Barragem (m)

17

Afluência Média (hm3)

0,25 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,26

0

Volume Albufeira

0,23

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

0,26

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Ardãos

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Ardãos e Bobadela;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 73100 m3 e
350 m comprimento do coroamento. Aparentemente neste local há um pequeno desequilibrio entre
os recursos hidricos disponíveis e a área que se pretende servir

Área (ha)

1510 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Ribeira das Cerdeirinhas;

Bacia Dominada (ha)

6,0

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

3,6 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

3,78

Volume Albufeira

0,11

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,78

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

5 Sítios arqueológicos: Susana, Batocas/ Lamas da Cidade, Alto das Fragas Brancas/Muradelhas,
Calçada de Ardãos e Muro/Cunhas
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0
0

Atilhó

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Alturas do Barroso e Cerdedo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 31700 m3 e
130 m comprimento do coroamento. Aparentemente neste local há um pequeno desequilibrio entre
os recursos hidricos disponíveis e a área que se pretende servir

Área (ha)

325 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Afluente do Rio Covas;

Bacia Dominada (ha)

1,2

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

0,72 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,81

0

Volume Albufeira

0,31

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

0,81

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Avelames, Cidadelhe e Sabroso

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Vila Pouca de Aguiar

Freguesia(s) B. Reg

Bragado;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar, que necessita ser revisto.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na linha de água rio de Avelames foram identificadas no PDRITM duas barragens (Sabroso e
Cidadelhe).

Área (ha)

1050 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Vila Real

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Dadas as caraterísticas da área do projeto, a agricultura a par da pecuária, assumem grande
importância na economia da região.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem Sabroso
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Tâmega;

Linha Água

Rio Avelames;

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

15

V. Ecológico (hm3)
3,15

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,15

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Boavista

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Moimenta da Beira

Freguesia(s) B. Reg

Arcozelos; Vilar; Vila da Rua e Caria;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer favorável. Em elaboração/aprovação AIA.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

A área distribui-se por 2 blocos a infraestruturar, que serão abastecidos pela albufeira da barragem a
construir.

Área (ha)

Distrito(s)

182 Nº Beneficiários

Viseu

50 Investimento

6 910 000 €

37 967 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

12,04

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

A área de intervenção é marcadamente rural, com elevado potenciais agrícola. As culturas agrícolas
predominantes são as hortas familiares, e frutos frescos, que ocupam uma área extensa,
principalmente a Maçã.
O novo regadio tem como objetivo principal permitir o aumento da área de implantação de novos
pomares de pomóideas irrigados, permitindo diminuir os custos de rega dos pomares já irrigados,
que atualmente têm de recorrer a elevados custos energéticos, em eletricidade e combustível. Na
proximidade da área a intervencionar, existem algumas empresas com volume de negócio na
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comercialização e exportação de frutas fresca. A vinha também é uma cultura importante na região,
nomeadamente para a produção de espumantes.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Távora;

Linha Água

Ribeira de São Paio;

Bacia Dominada (ha)

4,97

Altura da Barragem (m)

23

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

1,76 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,55

0

Volume Albufeira

0,635

Tipologia de Circuito Hidráulico: 1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,55

Outros usos

Origens de água:

Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1- Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

0

0

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Pomares

182

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

0

Sequeiro (Ha)
0

Regadio (Ha)

0

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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182

Bostofrio

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Alturas do Barroso e Cerdedo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 27900 m3 e
100 m comprimento do coroamento.

Área (ha)

95 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Corga da Urzimeira;

Bacia Dominada (ha)

16,0

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

8 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

0,29

Volume Albufeira

0,13

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,29

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Bustelo

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Chaves

Freguesia(s) B. Reg

Bustelo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta
Área (ha)

550 Nº Beneficiários

Investimento

1 300 200 €

2 364 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro
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/Ha

Linha Água

Ribeiro da Torre

Bacia Dominada (ha)

31,22

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

4,059 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

1,2

Volume Albufeira

1,5

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,2

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

3 sítios arqueológicos: Facho, Alto da Bandeira/Santa Bárbara e Fraga das Passadas

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

0
0

Calvelhe, Izeda e Macedo do Mato

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Bragança

Freguesia(s) B. Reg

União das Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável. A Câmara de Bragança referiu haver Estudo de Impacto
Ambiental.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Prevê-se construir a barragem e a rede de rega.

Área (ha)

1250 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

2041 Investimento

15 000 000 €

12 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

As áreas a beneficiar são zonas de planalto, situadas a cotas bastante superiores á da albufeira. As
culturas predominantes na zona a servir, são o castanheiro e a oliveira, que certamente beneficiaram
com o regadio.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira de Vilalva

Bacia Dominada (ha)

37,21

Altura da Barragem (m)

33,3

Afluência Média (hm3)

23,1 V. Ecológico (hm3)

2

Necess. água (hm3/ano)

1,47

2

Volume Albufeira

1,107

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,47

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

1190700

Produção elétrica anual (kWh)

12170

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com a ZPE "Rios Sabor e Maçãs" (PTZPE0037) e com o SIC "Rios Sabor e
Maçãs" (PTCON0021). Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta
Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 sítios arqueológicos, um dos quais encontra-se na área da albufeira projetada: Castelo das
Olgas/Urreta Formosa, São Justo/Igreja Velha e Calvelhe.
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Canaveses

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Valpaços

Freguesia(s) B. Reg

Canaveses; Veiga de Lila; S. Pedro de Veiga de Lila;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Projeto de execução antigo, necessita ser revisto. EIA concluido.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem, com 142 m comprimento do coroamento e uma área
inundada (NPA) de 10,1 ha, e uma rede de rega com cerca de 17 km.

Área (ha)

Distrito(s)

135 Nº Beneficiários

Vila Real

Investimento

4 856 145 €

35 971 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A Zona a regar é uma zona de vale ao longo da linha de água, onde existe pequena propriedade.
Atualmente esta área é explorada essencialmente com culturas anuais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Canaveses
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tua;

Linha Água

Ribeira do Vale de Santarém;

Bacia Dominada (ha)

12,8

Altura da Barragem (m)

24,5

Afluência Média (hm3)

6,5 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

1,07

Volume Albufeira

1,03

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

0,149

Uso para Rega (hm3)

1,07

Controlo Cheias?

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Carvalho

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Alturas do Barroso e Cerdedo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 32900 m3 e
135 m comprimento do coroamento.

Área (ha)

350 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Rio Covas;

Bacia Dominada (ha)

7,6

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

3,81 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,05

0

Volume Albufeira

1,2

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,05

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: São Salvador do Mundo
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Espido

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Macedo de Cavaleiros

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Talhinhas e Bagueixe;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem, e de Estação elevatória, com dois patamares de bombagem:
patamar 1, com um caudal de 0,50 m3/s e uma altura de elevação de 70 m; patamar 2, com 2,42
m3/s e uma altura de elevação de 90 m. • Conduta elevatória, com 3,9 km; Reservatório de
regularização, com 30 000 m3; • Conduta entre o reservatório e o bloco de Morais e Lagoa, com 2,5
km; Conduta entre o reservatório e o bloco de Talhas e Talhinhas, com 5,1 km; Densidade da rede de
rega – 60 m/ha.

Área (ha)

3234 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

Investimento

58 536 000 €

18 100 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área com potencial agrícola e que pode abranger mais de três mil hectares, com um custo de
exploração mais baixo, e que abrange agricultores de diversas freguesias do concelho de Macedo
Cavaleiros. Os terrenos são férteis e permitem que possam ser regados por gravidade. Podem ser
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/Ha

instaladas culturas com elevado retorno económico, e manter as que são típicas da região, como a,
vinha e o olival.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira da Frieira;

Bacia Dominada (ha)

77,1

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

23

Volume Albufeira

10,33 V. Ecológico (hm3)
8,09
13,52

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

8,09

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 sítio arqueológico: Santa Madalena
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Estevainha

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Alfandega da Fé

Freguesia(s) B. Reg

Vendim da Serra; Valverde e Eucísia;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Bragança

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê-se a construção de nova barragem, a integrar o sistema já existente, beneficiando assim mais
cerca de 500 hectares.

Área (ha)

500 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área do concelho com uma excelente aptidão agrícola e onde se tem verificado investimento
significativo nas culturas de olival, amendoal, fruticultura e vinha.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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/Ha

Bacia Hidrográfica
Linha Água
Bacia Dominada (ha)

8,46

Afluência Média (hm3)

V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

Volume Albufeira

0,66

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Fabião

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Macedo de Cavaleiros

Freguesia(s) B. Reg

Lamalonga; Vilarinho de Agrochão;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 254 100 m3 e
202 m de coroamento. Para equipar a área a servir será necessário a construção de:Estação
elevatória, com um caudal de 0,45 m3/s e altura de elevação de 78 m. Potência estimada de 460
kW;• Conduta elevatória, com 2,2 km e um caudal de 0,45 m3/s;• Reservatório de regularização, com
6 000 m3• Conduta principal entre o reservatório e o bloco de rega, com 9,7 km e um caudal de 0,45
m3/s; • Densidade da rede de rega – 60 m/ha.

Área (ha)

Distrito(s)

505 Nº Beneficiários

Bragança

Investimento

17 131 000 €

33 923 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área com potencial agrícola e que pode abranger mais de três mil hectares, com um custo de
exploração mais baixo, e que abrange agricultores de diversas freguesias do concelho de Macedo
Cavaleiros. Os terrenos são férteis e permitem que possam ser regados por gravidade.
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/Ha

Podem ser instaladas culturas com elevado retorno económico, e ajudar na manutenção das que são
típicas da região, como a, vinha e o olival.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira de Ferreira

Bacia Dominada (ha)

26,5

Altura da Barragem (m)

28

Afluência Média (hm3)

4,75 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,52

0

Volume Albufeira

1,54

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,52

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição residual da ZPE "Montesinho/ Nogueira" (PTCON0002) e SIC "Montesinho/
Nogueira (PTCON0002).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 sítios arqueológicos: Sobreirinho, Bovinho e Igreja Matriz de Edroso
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Ferrarias

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Freixo de Espada à Cinta

Freguesia(s) B. Reg

Freixo de Espada à Cinta; Mazouco;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar, que necessita ser revisto.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem, com 345 m comprimento do coroamento, sendo a água
bombada da albufeira para regar a mancha

Área (ha)

Distrito(s)

400 Nº Beneficiários

Bragança

Investimento

11 250 000 €

28 125 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A Zona a regar é uma zona de planalto, onde existe pequena e media propriedade. É uma área com
diversas restrições ambientais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeiras Ferrarias;

Bacia Dominada (ha)

5,7

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

27,5

Volume Albufeira

1,14 V. Ecológico (hm3)
1,2
1

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,2

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral com o Parque Natural "Douro Internacional". Sobreposição integral
com a ZPE "Douro Internacional e Vale do Águeda" (PTZPE0038) e parcial com o SIC "Douro
Internacional" (PTCON0022). Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfe

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 sítios arqueológicos: Lameira Longa, Fraga do Gato e Cabeço da Escória/Mulher de Pedra.
Património Classificado (1) "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento Nacional; Inscrito na Lista
do Património Mundial da UNESCO)
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Freixiel e Barragem Redonda das Olgas

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Vila Flor

Bragança

Freguesia(s) B. Reg
Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

candidatura aprovada no âmbito do Aviso n.º 01/ Operação 3.4.1, candidatura PDR2020-341-035324.
Esta candidatura contempla, numa 1.ª fase, a elaboração dos estudos e projetos, incluindo o estudo
de impacto ambiental. Atendendo às fases por que ainda têm de passar a aprovação dos projetos de
execução e do EIA, tudo aponta para que a execução das obras de construção da barragem e de
infraestruturação do perímetro de rega transite para o próximo QCA – PEPAC 2023/2027, daí que se
preconize que este novo regadio seja também considerado nos novos regadios para o próximo ciclo
de programação.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem e respetiva rede de rega.

Área (ha)

579 Nº Beneficiários

Investimento

0€

Sócio-Economia
TIR
Entidade já Constituída?

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Socio-Economia
Tipologia Promoto
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0€

/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem das Olgas (a construir)

Bacia Hidrográfica
Linha Água

Ribeira Redonda

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)

V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

24

Volume Albufeira

1,778

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Granja

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Alturas do Barroso e Cerdedo;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 27900 m3 e
100 m comprimento do coroamento.

Área (ha)

180 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Afluente do rio Terva;

Bacia Dominada (ha)

1,7

Altura da Barragem (m)

16

Afluência Média (hm3)

0,85 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,54

0

Volume Albufeira

0,21

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

0,54

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Lamego - Barragem Gozende

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Lamego;

Freguesia(s) B. Reg

Gosende; União de Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca; Vila Nova de Souto d´El-Rei; União
das Freguesias de Cepães, Meijinhos e Melcões; Britiande; Várzea de Abrunhais; Lalim; Lamego;
Ferrim;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável. Estudo preliminar, necessita de ser revisto

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

A área a regar é uma zona de planalto, onde existe pequena e media propriedade. Parte da área
disponivel tem diversas restrições ambientais. Prevê a construção de uma barragem em betão, sendo
a água bombada da albufeira para regar a mancha beneficiada. A construção desta barragem
interfere com a barragem de Pretarouca. atendendo à sua proximidade ao AH de Tarouca, a
implementação do perímetro de rega do AH de Lamego – Gosende, deverá ser equacionado em
termos de uma solução conjunta e integrada, incluindo também o regadio de Monte Raso, em
Armamar e o AH da Nave e, eventualmente, o AH da Boavista, de Moimenta da Beira. A albufeira de
Tarouca, pelas suas afluências, e dimensionamento, poderá vir a garantir as disponibilidades hídricas
para este conjunto de novos regadios. Uma solução desta natureza traria como vantagens reduzir o
n.º de barragens a construir e menores custos de investimento

Área (ha)

Distrito(s)

314 Nº Beneficiários

Viseu

300 Investimento

16 250 000 €

51 752 €
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/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

9,183

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

62

Outros empregos criados

4

Área de planalto, com predominância da pequena e media propriedade, ocupado sobretudo por
pomares de pomóideas e prunóideas e vinha. Parte da área disponível tem diversas restrições
ambientais.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Gonsende

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Rio Balsemão;

Bacia Dominada (ha)

18,9

Afluência Média (hm3)

20,46 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

39

Tipologia do Circuito Hidráulico

2

1,25

Volume Albufeira

2

0,823

Tipologia de circuito hidráulico: 1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,25

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1- Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

0

204

Ocupação cultural

Cultura
Pomares (pomóideas e
prunóideas)
Vinha

Culturas temporárias
Floresta e matos

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

158

0

0

0

238

0

64

0

0

64

47

0

0

0

12

0

45

0

0

0
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Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com SIC "Serra de Montemuro" (PTCON0025).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 sítios de património Classificado "Quinta de Santo António de Britiande" (MIP - Monumento de
Interesse Público); "Igreja de São Silvestre, matriz de Britiande" (MIP - Monumento de Interesse
Público); "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento Nacional; Inscrito na
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Macedo II

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Macedo de Cavaleiros

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Podence e Santa Combinha;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar, que necessita ser revisto. Dificuldade em conciliar os interesses do
regadio e o turismo.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Constitui uma 2ª fase do Aproveitamento de Macedo de Cavaleiros, e nesta intervenção prevê-se
servir 3 novos Blocos (o de Limãos — 300 ha, o de Morais — 910 ha e o de Castro Roupal — 1.140
há). Haverá, para isso, que construir uma nova rede de rega, estaç

Área (ha)

2305 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

820 Investimento

17 880 000 €

7 757 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Esta intervenção fica situada na área do AH de Macedo de Cavaleiros, alimentado pela Barragem do
Azibo. Existência de Associação de Regantes, que apesar da pouca utilização pelos agricultores,
tentam dinamizar a atividade agrícola no perímetro de rega já em funcionamento.
A exploração turística da barragem, tem tido mais impacto e económico e social na região.
Ocupação cultural: Culturas hortícolas, prados e forragens.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem do Azibo

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Rio Azibo;

Bacia Dominada (ha)

91,0

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

56

Volume Albufeira

32 V. Ecológico (hm3)
9,22
54,47

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

9,22

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial SIC "Morais" (PTCON0023), sobreposição integral com reserva da
biosfera sítio "Meseta Ibérica" e com Geositio "Micaxistos de Lagoa"

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 sítios arqueológicos: Vale de Noveia, Senhora do Monte, Igreja de Limãos e Sampaio
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3
3

Maceiras

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Valpaços

Freguesia(s) B. Reg

Carrazedo de Montenegro e Curros, Santa Maria de Emeres, Água Revés e Crasto, Veiga de Lila e
Canaveses;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer favorável. Em elaboração/aprovação o AIA.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Prevê-se a construção de uma barragem e uma rede de rega em pressão (por gravidade).

Área (ha)

Distrito(s)

1125 Nº Beneficiários

Vila Real

472 Investimento

21 240 000 €

18 880 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

9,79

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

17

Outros empregos criados

A agricultura é uma das principais atividades económicas do concelho. O azeite, a batata, a castanha,
o trigo, a fruta e o vinho são as principais produções agrícolas. Mais de metade da sua população
ativa está inserida no setor primário. É a atividade agrícola que, direta ou indiretamente, através da
transformação industrial, mais tem contribuído para a economia do concelho. As principais culturas
a implementar são culturas permanentes, nomeadamente castanheiros e oliveiras regadas.
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1

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tua;

Linha Água

Ribeira de Friande;

Bacia Dominada (ha)

13,0

Altura da Barragem (m)

42

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

3,89 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

2,13

0

Volume Albufeira

2,9

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,13

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 - Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

-795

Ocupação cultural

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura
Pomares

36

Hortícolas
Culturas Arvenses

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

0

0

0

92

9

0

0

0

44

0

19

0

0

0

Olival

0

404

0

0

360

Vinha

0

126

0

0

90

Amendoal

0

306

0

0

270

Frutos Vermelhos

0

0

0

0

44

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 sítio arqueológico: Mós
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Monte Raso

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Armamar

Freguesia(s) B. Reg

Queimadela; Queimada; União de Freguesias de São Romão e Santiago

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

PDR2020 3.4.1. - Parecer desfavorável.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Constitui uma 2ª fase do Aproveitamento de Temilobos, e nesta intervenção prevê-se servir 3 novos
Blocos (o de São Romão, o deAlém Vila e o da Castanheira). Haverá, para isso, que construir uma
nova rede de rega (cujo circuito principal deverá ter 3 troço

Área (ha)

Distrito(s)

155 Nº Beneficiários

Viseu

148 Investimento

5 900 000 €

38 065 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

5,26

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

A culturas predominantes na região, são as pomóideas. A falta de garantia de água limita em parte o
desenvolvimento económico da região. Assim com a construção do empreendimento pretende-se, a
disponibilização de água para rega, com o principal objetivo na obtenção de rendimentos de origem
agrícola, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações locais e para a sua
fixação na zona.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Armamar (existente) e 2 reservatórios.

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira Temilobos;

Bacia Dominada (ha)

6,6

Afluência Média (hm3)

2,5 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

41

Tipologia do Circuito Hidráulico

0

0,65

Volume Albufeira

0

2,9

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,65

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

4 - Charcas

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

167412

0

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura
Pomares (Pomóideas)

155

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

0

0

0

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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155

Navalho

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Mirandela

Freguesia(s) B. Reg

União das freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira; União de Freguesias de Barcel, Marmelos e
Valverde da Gestosa;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável. EIA concluido / desconformidade do EIA.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Este empreendimento, prevê a construção de uma barragem, uma rede de rega em pressão com
cerca de 14.509 m e um sistema de filtração.

Área (ha)

Distrito(s)

277 Nº Beneficiários

Bragança

30 Investimento

11 530 000 €

41 625 €

Sócio-Economia
TIR

5,27

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

O perímetro de rega de Navalho tem, actualmente, como ocupação cultural 60% olival, 30%
amendoal e 10% prados. Estima-se que, com a disponibilidade de água para rega, ocorra uma
conversão cultural para olival semi- intensivo (89%) e mirtilos (11%), e que, poderá quadruplicar o
valor do rendimento agrícola atual. O aumento da produtividade e rentabilidade nas explorações
abrangidas, poderá contribuir para contrariar a diminuição contínua da população residente nos
meio rural e para uma maior atractividade na fixação de jovens agricultores.
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/Ha

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Serrinha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tua;

Linha Água

Ribeira Pequena;

Bacia Dominada (ha)

6,6

Altura da Barragem (m)

31

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

1,46 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,69

0

Volume Albufeira

0,891

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,69

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1- Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Produção elétrica anual (kWh)

0

0

30072

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Pastagens permanentes

0

80

0

80

0

Olival

0

100

0

0

246

Frutos Secos

0

76

0

0

0

Pomares

0

0

0

0

31

Hortícolas

20

0

0

0

0

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial Parque Natural Regional "Vale do Tua". Sobreposição integral com área
da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Nave

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Moimenta da Beira

Freguesia(s) B. Reg

Alvite; Passô; Sever, Sarzedo; e Leomil

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

A área distribui-se por 3 blocos a infraestruturar, que serão abastecidos pela albufeira da barragem a
construir.

Área (ha)

Distrito(s)

289 Nº Beneficiários

Viseu

170 Investimento

11 470 000 €

39 689 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

9,63

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

A área de intervenção é marcadamente rural com elevado potenciais agrícola. As culturas agrícolas
predominantes são as hortas familiares, e frutos frescos, que ocupam uma área extensa,
principalmente a Maça. Na proximidade da área a intervencionar, existem algumas empresas com
volume de negócio na comercialização e exportação de frutas fresca. A vinha também é uma cultura
importante na região, nomeadamente para a produção de espumantes.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Varosa;

Linha Água

Ribeira da Nave;

Bacia Dominada (ha)

3,9

Altura da Barragem (m)

18

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

1,38 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,12

0

Volume Albufeira

2,039

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,12

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 – Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Pomares (Pomóideas)
Milho forrageiro
Incultos

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

229

0

0

0

229

30

0

0

0

60

0

0

0

0

0

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

4 sítios arqueológicos, os quais encontram-se na área da albufeira projetada: Pedra das Gravuras,
Orca Grande/Orca das Lameiras, Serra da Nave e Fonte do Rato
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Nogueira

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Boticas

Freguesia(s) B. Reg

Ardãos e Bobadela;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Vila Real

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem de terra, com um volume de aterro de cerca de 35000 m3 e
250 m comprimento do coroamento. Aparentemente neste local há um desequilibrio entre os
recursos hidricos disponíveis e a área que se pretende servir

Área (ha)

1510 Nº Beneficiários

Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a regar é uma zona de vale onde existe, essencialmente, pequena propriedade e que
atualmente é explorada, principalmente, com culturas anuais.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Tâmega;

Linha Água

Ribeira do Ferrugento;

Bacia Dominada (ha)

4,3

Altura da Barragem (m)

12

Afluência Média (hm3)

2,58 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

3,78

0

Volume Albufeira

0,4

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,78

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 sítios arqueológicos: Castro de Sapelos (2), Sapelos e Carregal/Poço das Freitas. Património
classificado sobrepõe-se parcialmente à área classificada do núcleo da "Mina do Poço de Freiras"
e sobrepõe-se parcialmente à zona especial de proteção do complexo mineiro do Vale Superior
do Rio Terva - núcleos de Poço de Freitas, Batocas e Brejo (SIP - Sítio de Interesse Público); Castro
de Sapelos (Em vias de classificação)
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Parada Coelhoso

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Bragança

Freguesia(s) B. Reg

Coelhoso;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável. Existe Estudo de Impacto Ambiental.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Prevê-se construir a barragem e a rede de rega.

Área (ha)

Distrito(s)

300 Nº Beneficiários

Bragança

198 Investimento

14 100 000 €

47 000 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

As áreas a beneficiar são zonas de planalto, situadas a cotas bastante inferiores às da albufeira. As
culturas que deverão ser predominantes na zona a servir são o castanheiro e a oliveira de regadio.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira das Bouças;

Bacia Dominada (ha)

10,6

Altura da Barragem (m)

35

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

2,8 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

2,089

Volume Albufeira

3,946

0
0

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

0,298

Uso para Rega (hm3)

1,791

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 - Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

-19051

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Castanheiro

0

210

0

0

210

Olival

0

45

0

0

90

30

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Prados permanentes

Vinha

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Planalto de Vilar Chão/Parada

Informação principal
Região

Norte

Distrito(s)

Concelho(s)

Alfândega da Fé

Bragança

Freguesia(s) B. Reg
Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

candidatura aprovada no âmbito do Aviso n.º 01/ Operação 3.4.1, candidatura PDR2020-341-035410,
no valor de 14.354.013 € de despesa elegível, a qual que se encontra em execução. Esta candidatura
contempla, numa 1.ª fase, a elaboração dos estudos e projetos, incluindo o estudo de impacto
ambiental. Atendendo às fases por que ainda têm de passar a aprovação dos projetos de execução e
do EIA, tudo aponta para que a execução das obras de construção da barragem e de infraestruturação
do perímetro de rega transite para o próximo QCA – PEPAC 2023/2027, daí que se preconize que este
novo regadio seja também considerado nos novos regadios para o próximo ciclo de programação.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem e respetiva rede de rega.

Área (ha)

480 Nº Beneficiários

Investimento

0€

Sócio-Economia
TIR
Entidade já Constituída?

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Socio-Economia
Tipologia Promoto
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0€

/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Gebelim (a construir)

Bacia Hidrográfica
Linha Água

Ribeira de Gebelim

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)

V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

Volume Albufeira

1,015

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Rebordãos

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Bragança

Freguesia(s) B. Reg

Rebordãos;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

PNR - 2.º Aviso - Parecer desfavorável. Projeto de execução chumbado pela DGADR.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Prevê-se construir a barragem e a rede de rega. Aparentemente neste local há um desequilibrio
entre os recursos hidricos disponíveis e a área que se pretende servir.

Área (ha)

1650 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

Investimento

4 150 000 €

2 515 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

As áreas a beneficiar são zonas de planalto, situadas a cotas inferiores á da albufeira. As culturas que
deverão ser predominantes na zona a servir são o castanheiro e a oliveira de regadio.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira de Rebordãos;

Bacia Dominada (ha)

3,06

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

16,9

Volume Albufeira

2,68 V. Ecológico (hm3)

0

3,5

0

0,09

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,5

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Mini-Hidrica
314400

11213

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial da ZPE "Montesinho/ Nogueira" (PTCON0002) e SIC "Montesinho/
Nogueira (PTCON0002). Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta
Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio património classificado (1) - "Pelourinho de Rebordãos" (IIP - Imóvel de Interesse Público);
"Castelo de Rebordãos" (IIP - Imóvel de Interesse Público).
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Santulhão

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Vimioso

Freguesia(s) B. Reg

Santulhão;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - parecer favorável. Em elaboração/aprovação o AIA.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Trata-se de uma barragem de aterro com cota do coroamento –640,2; com NMC - 639,0 e NPA
–638,7. Prevê-se a construção de uma rede de rega com cerca de 14,6km, 64 hidrantes e respetivo
equipamento de proteção e comando e 164 bocas de rega.

Área (ha)

Distrito(s)

180 Nº Beneficiários

Bragança

240 Investimento

4 268 544 €

23 714 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

6,74

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Área de intervenção onde a a principal cultura é o olival, não deixando de existir outras, tais como:
Castanheiros, Nogueiras, Amendoeiras e vinhas. Atualmente na área a servir já se pratica agricultura
de regadio (essencialmente olivicultura), embora em áreas localizadas nos leitos médios explorados,
dependentes de iniciativas particulares, recorrendo sobretudo a águas superficiais captadas através
de açudes e poços construídos ao longo da ribeira da Alamela e outras águas seus afluentes. A água
captada desta forma é, contudo, insuficiente para garantir as necessidades das culturas nos meses de
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menor precipitação. A utilização que assim se faz dos recursos hídricos é desordenada e ineficiente
para além de acarretar despesas significativas em termos energéticos.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Alamela

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira do Barrocal;

Bacia Dominada (ha)

1,733

Afluência Média (hm3)

0,87 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

16,38

Tipologia do Circuito Hidráulico

0

0,351

Volume Albufeira

0

0,55

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Regularização?
0,351

Outros usos

Origens de água:

Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 - Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)
Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Tipo Produção electrica

4812

Produção elétrica anual (kWh)

0

0

-4590

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Olival

1

112

0

0

145,5

Pastagens permanentes

0

38

0

0

0

Cereais praganosos

0

16

0

0

0

Hortícolas

9

0

0

0

0

Cerejeira

3

0

0

0

2

Frutos secos (castanha e noz)

2

1

0

0

0

Pomóideas

0

0

0

0

28

Amendoal

0

0

0

0

4

Mirtilo

0

0

0

0

0,5
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Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Tarouca

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Tarouca

Freguesia(s) B. Reg

União das Freguesias de Tarouca e Dalvares; São João de Tarouca; Mondim da Beira; União das
Freguesias de Gouviães e Ucanha; Salzedas; União de Freguesias de Granja e Vila Chã da Beira.

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Existência de Estudo preliminar.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Prevê-se a construção da barragem e de um conjunto de circuitos hidraulicos que
gravitacionalmente servirão 6 bolcos de rega (30,6+50,8+133,6+217,4+175+169,3)

Área (ha)

Distrito(s)

777 Nº Beneficiários

Viseu

Investimento

18 398 000 €

23 678 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

13,95

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Zona relativamente plana, onde existe pequena e média propriedade. Em grande parte dela já se
pratica uma agricultura relativamente intensiva, com culturas permanentes (olival e fruteiras).A
culturas predominantes na região, são as pomóideas, vinha e olivais. A falta de garantia de água
limita em parte o desenvolvimento económico da região. Assim com a construção do
empreendimento pretende-se, a disponibilização de água para rega, com o principal objetivo na
obtenção de rendimentos de origem agrícola, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida
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das populações locais e para a sua fixação na zona.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem hidroagrícola de Tarouca (a construir)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Rio Varosa;

Bacia Dominada (ha)

31,2

Altura da Barragem (m)

45

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

9,36 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

3,11

0

Volume Albufeira

3,5

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade

Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,11

Outros usos

Origens de água:

Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 – Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

891000

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Pomóideas

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

425

10

50

0

485

Vinha

0

153

0

0

153

Olival

0

139

0

0

139

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 sítios arqueológicos: Paço Dálvares, Mosteiro de Santa Maria de Salzedas e São João de Tarouca.
2 sítios património classificado Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (MN - Monumento
Nacional); Convento de São João de Tarouca (MN - Monumento Nacional).
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Urros, Peredo Castelhano Maçores

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Torre Moncorvo

Freguesia(s) B. Reg

Urros, Peredo Castelhanos;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - parecer desfavorável.

Apreciação Global

2 - Reprovado pela ANR

Descrição Sucinta

Construção de barragem, rede de rega e rede viária.

Área (ha)

4185 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

Investimento

11 250 000 €

2 688 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área de microclima junto ao rio Douro que possibilita o desenvolvimento da cultura da amendoeira,
oliveira e vinho. Nas zonas mais altas, predominam os castanheiros e os carvalhos.
Região com produtos de excelência, como os vinhos generosos e azeites de qualidade superior.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira do Poio;

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

Volume Albufeira

V. Ecológico (hm3)
7,36
2,566

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

7,36

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

12826,04

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial ZPE "Douro Internacional e Vale do Águeda" (PTZPE0038).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Canada do Arroio 1 e Ribeira do Arroio - Rocha 9/Ribeira das Olgas.
Património classificado (2) "Igreja de Santo Apolinário, fonte e cruzeiro" (IIP - Imóvel de Interesse
Público); "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento Nacional; Inscrito na Lista do Património
Mundial da UNESCO).
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Vale da Vilariça - Burga

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Vila Flor

Freguesia(s) B. Reg

Vilares da Vilariça; Vilarelhos; Santa Comba da Vilariça

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - parecer favorável.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Alteamento da Barragem da Burga (volume albufeira - 1,591 hm3), para 185 hectares e Construção
da Barragem do Cerejal (volume albufeira - 0,4383 hm3), para 135 hectares. A barragem do cerejal,
terá 26,3 m de altura, com uma área de bacia de 6,74 Km2.

Área (ha)

Distrito(s)

320 Nº Beneficiários

Bragança

57 Investimento

9 310 000 €

29 094 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

10,4

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Intervenção situada na área de influência do AH do Vale da Vilariça, região com grande dinâmica
agrícola e empresarial.
O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça beneficia uma área total de cerca de 2440 ha e
tem como principais culturas pomares de prunóideas, horto-industriais e primores em fresco.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Burga (já existente) e Barragem do Cerejal (a construir)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira da Burga (Barragem da Burga); Ribeira do Cerejal (Barragem do Cerejal)

Bacia Dominada (ha)

17,63

Altura da Barragem (m)

32

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

3,332 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,523

0

Volume Albufeira

1,591

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,523

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1 – Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

1021

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura
Olival

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

104

12

0

0

112

19

0

0

0

16

118

0

0

0

160

Vinha

24

8

0

0

16

Hortícolas

15

0

0

0

16

0

20

0

0

0

Amendoal
Macieira

Culturas arvenses

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Vale da Vilariça - Laça

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Vila Flor

Freguesia(s) B. Reg

Roios;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Os hectares de regadio, estao dependentes da localização da barragem, assim como o valor de
investimento.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Construção de uma barragem de aterro para servir de origem de água complementar das do A.H. da
Vilariça.

Área (ha)

1000 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Bragança

Investimento

15 000 000 €

15 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Intervenção situada na área de influência do AH do Vale da Vilariça, região com grande dinâmica
agrícola e empresarial.
O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça beneficia uma área total de cerca de 2440 ha e
tem como principais culturas pomares de prunóideas, horto-industriais e primores em fresco.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira da Laça;

Bacia Dominada (ha)

14,4

Altura da Barragem (m)

20

Afluência Média (hm3)

2,87 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

2,2

Volume Albufeira

2,7

0
0

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,2

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Vale da Vilariça - 13 sítios arqueológicos: Capela da Senhora da Conceição, Freixo/Juqueiro/Chão
da Capela, Junqueira, Chão da Capela, Junqueira 4, Chã da Senhora da Rosa 1, Chã da Senhora da
Rosa 2, Olival Grande, Freixeda 1, Freixeda 2, Poço da Moura/Cova da Moura, Cabeço da Mina e
Santa Marinha. Património classificado (2) "Sítio Arqueológico do Cabeço da Mina" (SIP - Sítio de
Interesse Público);
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Vale da Vilariça - Vilarelhos

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Alfandega da Fé

Freguesia(s) B. Reg

Vilarelhos;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

PNR - 2.º Aviso - Aprovada/Homologada.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Ampliação prevista é no Bloco Norte, implica essencialmente a construção de rede de rega e
pretende satisfazer solicitações existentes.

Área (ha)

Distrito(s)

203 Nº Beneficiários

Bragança

Investimento

1 314 200 €

6 474 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Intervenção situada na área de influência do AH do Vale da Vilariça, região com grande dinâmica
agrícola e empresarial.
O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça beneficia uma área total de cerca de 2440 ha e
tem como principais culturas pomares de prunóideas, horto-industriais e primores em fresco.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Santa Justa

Bacia Hidrográfica

Rio Douro; Rio Sabor;

Linha Água

Ribeira Vilariça;

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

39,3

Volume Albufeira

V. Ecológico (hm3)
0,503
3,48

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,503

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Vale da Vilariça - Sítios arqueológicos (13) e Património classificado (2) "Sítio Arqueológico do
Cabeço da Mina" (SIP - Sítio de Interesse Público); "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento
Nacional; Inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO).
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Veiga

Informação principal
Região

Norte

Concelho(s)

Carrazeda Ansiães

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Seloures; Marzagão; Seixo de Ansiães; e
Carrazeda Ansiães;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

PNR - 2.º Aviso - parecer favorável. Em elaboração/aprovação AIA. EIA em curso.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Prevê a construção de uma barragem com 16m e uma rede de rega para uma área de 600 há, a
desenvolver em duas fases: Fase 1 gravitica e Fase 2 em pressão.

Área (ha)

Distrito(s)

Bragança

600 Nº Beneficiários

Investimento

14,8

Empregos agricolas criados (UTA)

12 000 000 €

20 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR
Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Território tipicamente rural, em que a agricultura se baseia principalmente na cultura da vinha, no
azeite e nos últimos anos na maçã. Culturas como a castanha, laranja e batata do planalto, também
têm a sua importância na economia da região. A Zona a regar é uma zona de planalto, onde existe
pequena e media propriedade. Atualmente é explorada essencialmente com culturas anuais regadas
de forma imperfeita, essencialmente a partir de água subterrânea.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Veiga

Bacia Hidrográfica

Rio Douro;

Linha Água

Ribeira da Veiga

Bacia Dominada (ha)

19,5

Afluência Média (hm3)

3,477 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

16

Tipologia do Circuito Hidráulico

0

1,94

Volume Albufeira

0

3,271

1 – Pressão (condutas)

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,94

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

1- Albufeira/ Barragem

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

93400

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

5304

Produção elétrica anual (kWh)

0

Ocupação cultural

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Olival

0

38

0

0

109

Amendoal

0

0

0

0

109

54

0

0

0

218

0

81

0

0

81

Hortícolas

98

0

0

0

27

Culturas arvenses

27

246

0

0

0

Pomares (poimídeas)
Vinha

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

Sítios arqueológicos (1) e património classificado (1) - "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento
Nacional; Inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO)
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Abrantes e Constância: Bloco Norte

Informação principal
Região

LVT

Distrito(s)

Concelho(s)

Abrantes e Constância

Lisboa

Freguesia(s) B. Reg
Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Levantamento da situação atual.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam agricultura de regadio, a qual é garantida através de captações
subterrâneas em cerca de 60%, com as previsiveis condicionantes futuras face às alterações
climáticas, sendo a restante superficial através da captação do tejo com recurso a jangadas. Não
existindo quaisquer estudos prevê-se a existência de uma estrutura de captação e rede de rega, de
águas superficiais a partir do rio Tejo sendo que essa localização será estudada tendo em conta as
questões ambientais e sociais associadas .

Área (ha)

506 Nº Beneficiários

21 Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Estrutura fundiária de parcelas com área média de 24 há onde a rega é feita por aspersão,
verificando-se também a existência de pequenas parcelas. A captação superficial fica bastante
condicionada ao caudal afluente do Tejo no verão. Principal cultura é o milho seguido olival e do
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/Ha

amendoal.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Captações: Tejo

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Tejo

Bacia Dominada (ha)

80000

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

17000 V. Ecológico (hm3)
4,62

1700
1700

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

4,62

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada. A área objeto deste AH tem um índice
de aridez subhúmido seco, é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Área de grande sensibilidade arqueológica com cerca de 160 sítios arqueológicos
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Abrantes e Constância: Bloco Sul

Informação principal
Região

LVT

Distrito(s)

Concelho(s)

Abrantes e Constância

Lisboa

Freguesia(s) B. Reg
Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Levantamento da situação atual.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam agricultura de regadio, a qual é garantida através de captações
subterrâneas em cerca de 60%, com as previsiveis condicionantes futuras face às alterações
climáticas sendo a restante superficial através da captação do tejo com recurso a jangadas. Não
existindo quaisquer estudos prevê-se a existência de uma estrutura de captação e rede de rega, de
águas superficiais a partir do rio Tejo sendo que essa localização será estudada tendo em conta as
questões ambientais e sociais associadas .

Área (ha)

770 Nº Beneficiários

29 Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Estrutura fundiária de parcelas com área média de 26 há onde a rega é feita por aspersão no milho,
verificando-se também a existência de pequenas parcelas(astins) que regam do Tejo. A captação
superficial fica bastante condicionada ao caudal afluente do Tejo no verão. Principal cultura é o milho
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seguido amendoal e macieira, nogueira e vinha.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Captações: Tejo

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Tejo

Bacia Dominada (ha)

80000

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

17000 V. Ecológico (hm3)
6,63

1700
1700

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

6,63

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada. A área objeto deste AH tem um índice
de aridez subhúmido seco, é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 Sítios arqueológicos: Coruja de Cima II, Porco, Vale da Vila ou da Vinha /Bicas e Valeira do Quina
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Alfeizerão

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Alcobaça

Freguesia(s) B. Reg

São Pedro da Cadeira; Silveira; Turcifal; União das Freguesias de Torres Vedras; Ventosa; Ponte Rol;
Freiria;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Associação de Agricultores da Região de Alcobaça está a construir base
de dados de explorações/proprietários para criação de SIG adequado. Os beneficiários vão recolher
assinaturas de interesse no estudo para uma reordenamento do regadio através de Aproveitamento
Hidroagrícola (RJ OAH).

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam agricultura de regadio (Fruticultura e horticultura), a qual é garantida
através de valas (que são de rega e de drenagem) e furos .

Área (ha)

Distrito(s)

1050 Nº Beneficiários

Lisboa

320 Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Agricultura baseada em hortícolas ao ar-livre e em estufa, frutícolas, culturas forrageiras (milho).

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

5 Açudes.

Bacia Hidrográfica
Linha Água

Rio Tornada e Ribeira de Alfeizerão

Bacia Dominada (ha)

350

Altura da Barragem (m)

5,5

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

56 V. Ecológico (hm3)

5

Necess. água (hm3/ano)

3,3

5

Volume Albufeira
condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,3

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 Sítios arqueológicos: Val de Maceira, Ramalheiras e Alfeizerão

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Avessada

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Mação; Gavião

Freguesia(s) B. Reg

Envendos

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução (DRAPC)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

O projeto contempla a construção de barragem, e rede de rega com 9,4 Km.

Área (ha)

Distrito(s)

82 Nº Beneficiários

Santarém

100 Investimento

3 685 590 €

44 946 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos das varzeas destas duas
ribeiras. É uma zona de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito. A área é
atravessada pela AE 23.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Ribeira do Ameal; Ribeira do Salgueiro

Bacia Dominada (ha)

7,2

Altura da Barragem (m)

23

Afluência Média (hm3)

0,65 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,33

0

Volume Albufeira

0,4

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,33

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Campo de Almeirim e Alpiarça

Informação principal
Região

LVT

Distrito(s)

Concelho(s)

Almeirim e Alpiarça

Lisboa

Freguesia(s) B. Reg
Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação
Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam agricultura de regadio, a qual é garantida através de captações
subterrâneas em cerca de 80%, com as previsiveis condicionantes futuras face às alterações
climáticas, sendo a restante superficial através da captação do tejo com recurso a jangadas. Não
existindo quaisquer estudos prevê-se a existência de uma estrutura de captação e rede de rega de
águas superficiais a partir do rio Tejo sendo que essa localização será estudada tendo em conta as
questões ambientais e sociais associadas .

Área (ha)

5744 Nº Beneficiários

498 Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Estrutura fundiária de parcelas com área média de 11 há, sendo de referir que na cultura do milho o
tamanho da parcela é notoriamente superior, onde a rega é feita por aspersão. A captação superficial
fica bastante condicionada ao caudal afluente do Tejo no verão. As principais culturas são as culturas
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temporárias (milho, tomate, pimento e outras) seguido da vinha onde já é assinalável a área
regada.(cerca de 70%)
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Captações: Tejo

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Tejo

Bacia Dominada (ha)

80000

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

17000 V. Ecológico (hm3)
48

1700
1700

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

48

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada. A área objeto deste AH tem um índice
de aridez subhúmido seco, é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

16 Sítios arqueológicos: Alto dos Cacos, Vale da Atela, Cabeço da Bruxa, Meijão, Alto do Castelo,
Vale do Forno 8, Vale do Forno 2, Vale do Forno 7, Vale do Forno 6, Vale do Forno 5, Vale do
Forno 1, Vale do Forno 4, Cabeço da Bruxinha, Tanchoal dos Patudos, Casa Museu dos Patudos e
Alpiarça 10
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Campos de Azambuja/ Valada

Informação principal
Região

LVT

Distrito(s)

Concelho(s)

Azambuja; Cartaxo; Santarém

Freguesia(s) B. Reg

Aveiras de Baixo; Azambuja; Valada;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Associação de Agricultores do Ribatejo (AAR) está a construir base de
dados de explorações/proprietários para criação de SIG adequado, abrangendo os três Concelhos. A
AAR está a recolher assinaturas de interesse no estudo para um reordenamento do regadio através de
Aproveitamento Hidroagrícola (RJ OAH). Está em curso a adjudicação da execução de um estudo prévio

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

É uma região plana, de grande propriedade, intensamente agricultada, dominando o tomate
indústria como cultura mais relevante. A rega é dominantemente assegurada por furos artesianos em
cerca de 80% sob iniciativa do proprietário/rendeiro. Também é feita a captação direta do Tejo e/ou
através do Canal da Azambuja e algumas valas ainda operacionais / com portas de água operacionais
que transportam a água (graviticamente)nas zonas em que a água ainda chega com algum volume.
Eventual subida da salinidade no Tejo é uma preocupação quando turbinagens das Barragens em
Espanha e no Zêzere , baixam a níveis perto do 0. Os estudos preliminares apontam para: 1-Obra
prioritária - Recuperação da Vala da Azambuja e do sistema de drenagem que a integra, fundamental
esta obra para repor e otimizar a produtividade nesta região ; 2-Central de Bombagem c/açude –
Tejo/ Vala da Azambuja – Unidade para 2.500 há com capacidade para 3 lts/seg/há; 3-Rede de rega –
2.500 há, 38Kms- Tubagem até hidrantes das parcelas. Possível aproveitamento turístico após vala da
azambuja recuperada.

Santarém; Lisboa

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Área (ha)

10000 Nº Beneficiários

2000 Investimento

100 000 000 €

10 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

O território tem condições edafo climáticas de excelência, nomeadamente para a produção do
tomate indústria na região a Sul. O setor Agro-industrial assegura a evidência de uma fileira
competitiva que exporta 98% da sua produção para os mercados mais exigentes.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Captações no Tejo e Vala da Azambuja; Açude na Vala Real;

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Tejo; Vala da Azambuja;

Bacia Dominada (ha)

80000

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

8

Tipologia do Circuito Hidráulico

17000 V. Ecológico (hm3)
93

1700
1700

Volume Albufeira
condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

93

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada. A área objeto deste AH tem um índice
de aridez subhúmido seco, é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema

A infraestrutura de captação prevista, permite impedir ou atenuar em grande medida a
salinização dos solos a montante, que já ocorre.

Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Verifica-se sobreposição parcial com a zona especial de proteção com sítio classificado "Palácio
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dos Chavões" (IIP - Imóvel de Interesse Público).
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Maiorga

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Nazaré; Alcobaça.

Freguesia(s) B. Reg

União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes; Maiorga; União das freguesias de Alcobaça e
Vestiaria; Freguesia de Valado dosFrades;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Junta de Freguesia de Maiorga está a construir base de dados de
explorações/proprietários para criação de SIG adequado. Os beneficiários estão a recolher assinaturas
de interesse no estudo para uma reordenamento do regadio através de Aproveitamento Hidroagrícola
(RJ OAH). Estudo Prévio realizado (COBA, 2021).

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Área já parcialmente regada com captações nas linhas de água e com furos individuais. A
implantação deste aproveitamento está a ser feito por fases e tem como principal condicionante os
recrusos hidricos regularizados disponiveis. Prevê-se a construção de uma tomada no canal do açude
da Fervença, a reabilitar, e uma tomada num açude a construir no rio da Areia, condutas de adução,
um reservatório de regulação, estação elevatória e rede de rega. Hipótese de reconstrução de uma
central mini hidrica e central fotovoltaica.

Área (ha)

Distrito(s)

356 Nº Beneficiários

Leiria

407 Investimento

7 795 685 €

21 898 €

Sócio-Economia
TIR

10

Empregos agricolas criados (UTA)
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/Ha

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área do AH da Maiorga é caracterizada na sua maioria por pequena e muito pequena propriedade.
As culturas predominantes são os pomares de pomóideas, em cerca de 80 % da área, sendo que
restante área é ocupada por culturas hortícolas.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Tomada no canal do açude a reabilitar da Fervença do rio Alcobaça e tomada no açude a
construir no rio da Areia. Contributo da água tratda de 5 ETARS.

Bacia Hidrográfica

Rio Baça

Linha Água

Rio Alcoa; Rio Areia;

Bacia Dominada (ha)

204

Altura da Barragem (m)

3

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

48,7 V. Ecológico (hm3)

4

Necess. água (hm3/ano)

1,17

4

Volume Albufeira
condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade

Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,17

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Fotovoltaica e
mini hídrica

Produção elétrica anual (kWh)

159468

579166

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Cultura
Hortícolas

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

90

0

0

0

59,25

261

0

0

0

335,75

Pastagens

0

13

0

0

0

Floresta

0

5

0

0

0

Pousio

0

6

0

0

0

Pomares Pomóideas
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Ambiente
Património Natural

A área de estudo sobrepõe-se a áreas de REN, tendo-se concluído com base na análise
efetuada que a implementação do projeto se encontra em conformidade com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução dos riscos estabelecidos pelo
Regime Jurídico da REN. A área abrangida pelo projeto em avaliação afeta áreas classificadas
ao abrigo do regime da Reserva Agrícola Nacional. Atendendo à natureza do projeto e à
tipologia de RAN afetada conclui-se pela viabilidade do projeto, do ponto de vista deste
regime. A intervenção interfere com domínio hídrico tendo de ser solicitado parecer à APA. A
área objeto deste AH tem um índice de aridez subhúmido húmido, é suscetível à
desertificação exceto sector sudeste, junto a Fervença e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Marmeleira e Valado de Moncabeço/Valada de Moncabeço. Como
património classificado temos 1 "Quinta do Campo, antiga Granja do Valado" (IIP - Imóvel de
Interesse Público). Identificados na área de estudo, dois sítios arqueológicos. Sítios Arqueológicos
1 e 2, cartografados na Carta de Ordenamento do concelho que por se localizarem em zonas de
cotas baixas, poderão corresponder a argolas de amarrar barcos do Porto de Leiria ou do Cais da
Fervença, no caso do Sitio arqueológico 1 e do Porto da Areia ou Fonte de Figueira no caso do
Sítio Arqueológico 2. Deverá ser avaliada a eventual necessidade de se proceder a
acompanhamento arqueológico náutico e subaquático na fase de obra.
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Pinheiro Grande e Carregueira

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Chamusca

Freguesia(s) B. Reg

Pinheiro Grande; Carregueira;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução (DGADR).

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

As origens de água são tomadas de água diretas no Tejo, de Valas e furos individuais. No âmbito
desta intervênção prevê-se construir a Estrutura de Captação, de águas superficiais a partir do rio
Tejo prevista localizar-se em Almourol e rede de rega. A cultura de beterraba já não tem o interesse
económico que tinha à altura do projeto estando esta ocupação cultural desatualizada, passando a
ser milho.

Área (ha)

Distrito(s)

1630 Nº Beneficiários

Santarém

554 Investimento

14 000 000 €

8 589 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Zona toda ela já agricultada, na sua grande maioria com culturas regadas de forma imperfeita. As
origens de água são tomadas de água diretas no Tejo e Valas e furos individuais.

Tipologia Promoto
REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Captação superficial no rio Tejo.

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Tejo

Bacia Dominada (ha)

80000

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

17000 V. Ecológico (hm3)
9,72

1700
1700

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

9,72

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada. A área objeto deste AH tem um índice
de aridez subhúmido seco, é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítio arqueológicos
conhecidos à data.
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Ribeira de Toxofal e Rio Grande

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Lourinhã

Freguesia(s) B. Reg

Lourinhã

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

O AH do Toxofal nunca foi licenciado dado que nas diversas fases de consulta pública do estudo de
impacte ambiental que antecede o licenciamento, realizadas pelo INAG, sempre foram identificadas
contestações, que o INAG considerou relevantes para não emitir parecer no sentido do licenciamento.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

No âmbito desta intervenção prevê-se construir uma barragem em Touxofal, redes de Rega, estação
elevatória, redes de drenagem e redes viárias. Existe na proximidade uma ETAR que poderá fornecer
algum volume adicional.

Área (ha)

Distrito(s)

142 Nº Beneficiários

Lisboa

200 Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área de pequena propriedade onde se cultivam essencialmente horticulas e fruteiras. Área já
parcialmente regada com captações nas linhas de água e com furos individuais

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem (ribeira do Toxofal)

Bacia Hidrográfica

Rio Grande; Ribeira de Toxofal;

Linha Água

Rio Grande; Ribeira de Toxofal;

Bacia Dominada (ha)

6,9

Altura da Barragem (m)

22

Afluência Média (hm3)

1,24 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,54

0

Volume Albufeira

0,524

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,54

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição residual com SIC "Peniche/Santa Cruz" (PTCON0056). A área objeto deste AH
tem um índice de aridez subhúmido seco com algumas áreas em subhúmido húmido(Toxofal
(este) e Rio Grande Jusante (sul)), é suscetível à desertificação e não abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítio arqueológicos
conhecidos à data.
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Rio Maior e Santarém

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Rio Maior; Santarém;

Freguesia(s) B. Reg

Rio Maior; Azambujeira; S. João da Ribeira; Ribeira de S. João; Fráguas; Outeiro da Cortiçada;
Marmeleira; Alcobertas; Arrouquelas; Gançaria; Almoster; Moçarria;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução da Barragem e Redes de Rega.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

No âmbito desta intervenção prevê-se construir 1 barragem principal de Alcobertas(projeto) e 1
complementar de Arrouquelas(anteprojeto), redes de Rega, (cursos de água, regadeiras e
distribiuição em pressão) estação elevatória, redes de drenagem e redes viárias.

Área (ha)

Distrito(s)

1534 Nº Beneficiários

Santarém

2623 Investimento

20 000 000 €

13 038 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos das várzeas destas duas
ribeiras. É uma zona de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem das Arrouquelas e Barragem Alcobertas

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Ribeira Alcobertas;

Bacia Dominada (ha)

55,74

Altura da Barragem (m)

23

Afluência Média (hm3)

43,005 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

6,55

Volume Albufeira

0,97

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

6,55

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

A área objeto deste AH tem um índice de aridez subhúmido seco e subhúmido húmido em
áreas residuais, é suscetível à desertificação (exceto uma pequena área a norte) e não
abrange áreas protegidas.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

12 sítios arqueológicos dos quais 4 encontram-se na zona da albufeira projetada: Ponte do
Calhariz, Quinta da Ferraria - Norte, Casal do Cardoso, Vale de Alhos (3), Vale Marinhas, Vale
Sobreiro, Vinha da Cortiçada 2, Quinta da Cortiçada/Vinha da Cortiçada 1, Encosta do cabeço da
Morena e Correias. Património Classificado temos 1 sítio "Pelourinho de Azambujeira" (IIP Imóvel de Interesse Público).
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4
4

Vale do Alcabrichel

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Torres Vedras; Lourinhã;

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo; Ramalhal; União das freguesias de A dos Cunhados
e Maceira;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Agência Torres Investira está a construir base de dados de
explorações/proprietários para criação de SIG adequado. Os beneficiários estão a recolher assinaturas
de interesse no estudo para um reordenamento do regadio através de AH (RJ OAH). Estudo Prévio
realizado (AQUALOGOS, 2021).

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam já agricultura de regadio, a qual é bastante condicionada aos caudais
disponíveis no rio Alcabrichel. Prevê-se a construção de uma barragem e 7 açudes no rio Alcabrichel,
de modo a armazenar o maior volume de água possível, e em simultâneo, ficar bem posicionado
relativamente à área a beneficiar; 7 Estações Elevatórias; redes de rega dos 7 blocos; uma rede
viária. Reabilitação do reservatório da Alcabrirega e de regularização fluvial. Considerado o
contributo da água tratada de 5 ETARS. Hipótese de painéis fotovoltaicos.

Área (ha)

Distrito(s)

605 Nº Beneficiários

Lisboa

Investimento

9 928 520 €

16 411 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)
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/Ha

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Na área em estudo praticam já agricultura de regadio, a qual é bastante condicionada aos caudais
disponíveis no rio Alcabrichel. A atividade agrícola é baseada em culturas frutícolas, hortícolas ao arlivre e em estufa, e alguma área de vinha em sequeiro.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem mais 7 Açudes.

Bacia Hidrográfica

Rio Alcabrichel

Linha Água

Rio Alcabrichel

Bacia Dominada (ha)

140

Afluência Média (hm3)

25 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

22

Tipologia do Circuito Hidráulico

2

3,385

Volume Albufeira

2

0,4

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade

Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Regularização?
3,385

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Viveiros

4

0

0

0

60,5

Cereais

0

335

0

0

0

Floresta

0

23

0

0

0

Hortícolas

26

0

0

0

242

Pastagens

0

21

0

0

0

Olivais

0

0

0

0

0

70

0

0

0

302,5

Vinhas

0

94

0

0

0

Pousio

0

16

0

0

0

Pomares
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Ambiente
Património Natural

A área objeto deste AH tem um índice de aridez subhúmido seco com algumas áreas em
subhúmido húmido(a montante do AH e a sudeste de A-dos-Cunhados), é suscetível à
desertificação e abrange Rede Natura 2000/Zona especial de conservação numa área residual
a jusante.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Cabeço do Jardo/Maxial e Gruta da Ermegeira. Património classificado
temos 2 sítios "Gruta artificial da época calcolítica, aberta em argila compacta, existente no lugar
de Ermejeira" (MN - Monumento Nacional); "Duas grutas situadas junto a Maceira" (IIP - Imóvel
de Interesse Público).
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Vale do Baça

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Alcobaça

Freguesia(s) B. Reg

Cela,Bárrio, Vimeiro, Turquel

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Associação de Agricultores da Região de Alcobaçaestá a construir base
de dados de explorações/proprietários para criação de SIG adequado. Os beneficiários vão recolher
assinaturas de interesse no estudo para uma reordenamento do regadio através de Aproveitamento
Hidroagrícola (RJ OAH).

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam agricultura de regadio, a qual é garantida através de furos com
profundidade crescente. O Rio Baça não tem água no Verão. O território é o "coração" da marca de
prestígio internacional "Maça de Alcobaça".

Área (ha)

Distrito(s)

1728 Nº Beneficiários

Lisboa

320 Investimento

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Agricultura baseada em fruticultura, destinada parte para a exportação.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Açudes e rede de rega (a construir)

Bacia Hidrográfica

Rio Baça

Linha Água

Rio Baça

Bacia Dominada (ha)

150

Altura da Barragem (m)

5,5

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

56 V. Ecológico (hm3)

5

Necess. água (hm3/ano)

3,3

5

Volume Albufeira

0,4

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,3

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 Sítios arqueológicos: Cemitério de Évora de Alcobaça, Casal da Carreira e Igreja de São Tiago de
Évora de Alcobaça
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Vale do Sizandro

Informação principal
Região

LVT

Concelho(s)

Torres Vedras

Freguesia(s) B. Reg

São Pedro da Cadeira; Silveira; Turcifal; União das Freguesias de Torres Vedras; Ventosa; Ponte Rol;
Freiria;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

A DRAPLVT, em parceria com a Agência "Torres Investir" está a construir base de dados de
explorações/proprietários para criação de SIG adequado. A Agência está a recolher assinaturas de
interesse no estudo para uma reordenamento do regadio através de AH (RJ OAH). Concluídos Estudos
Prévios (AQUALOGOS, 2021).

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Na área em estudo praticam já agricultura de regadio, a qual é bastante condicionada aos caudais
disponíveis no rio Sizandro. Prevê-se a construção de 5 açudes no rio Sizandro e uma barragem num
seu afluente. Açudes localizados estrategicamente, de modo a armazenar o maior volume de água
possível, e em simultâneo, ficarem bem posicionados relativamente à área a beneficiar; 5 EE. que
serão instaladas junto dos açudes; redes de rega dos 5 blocos. Obras de regularização e duas pontes
no rio Sizandro. Considerado o contributo da água tratada de 3 ETARS. Hipótese de instalação de
uma central fotovoltaica.

Área (ha)

Distrito(s)

587 Nº Beneficiários

Lisboa

320 Investimento

7 093 910 €

12 085 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)
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/Ha

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Na área em estudo praticam já agricultura de regadio, a qual é bastante condicionada aos caudais
disponíveis no rio Sizandro. A atividade agrícola é baseada em culturas hortícolas ao ar-livre e em
estufa, frutícolas, culturas forrageiras (milho) e alguma área de vinha em sequeiro.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

5 Açudes.

Bacia Hidrográfica

Rio Sizandro

Linha Água

Rio Sizamdro

Bacia Dominada (ha)

313

Altura da Barragem (m)

10,5

Tipologia do Circuito Hidráulico

Afluência Média (hm3)

56 V. Ecológico (hm3)

5

Necess. água (hm3/ano)

3,3

5

Volume Albufeira

0,345

condutas em pressão

Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade

Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,3

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

126,6

1157,9

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Viveiros

1

0

0

0

0

Cereais

0

200

0

0

0

Floresta

54

0

0

0

0

Hortícolas

3

0

0

0

334,2

Pastagens

11

0

0

0

0

Pomares

56

0

0

0

111,4

Vinhas

0

126

0

0

0

Pousio

0

3

0

0

0

Milho

98

0

0

0

55,7

Vinha

0

0

0

0

55,7
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Ambiente
Património Natural

A área objeto deste AH tem um índice de aridez subhúmido seco e subhúmido húmido(a
montante), é suscetível à desertificação e abrange Rede Natura 2000/Zona especial de
conservação numa área residual a jusante.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Forte do Passo. Património Classificado temos 1 sítio "Reduto do Passo /
Obra n.º 111 (1.ª linha defensiva). Integra o conjunto das 1.ª e 2.ª Linhas de Defesa a Norte de
Lisboa durante a Guerra Peninsular, também conhecidas como Linhas de Torres" (MN Monumento Nacional).
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Açafal e Coutada_Tamuais

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Vila Velha de Rodão

Freguesia(s) B. Reg

Perais; Vila Velha de Rodão;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Castelo Branco

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É uma expansão de aproveitamento que vai regar os solos com boa aptidão agricola. Para a
implemetação deste bloco de rega prevê-se a construção de uma nova barragem, um açude e a
respativa Rede de Rega .

Área (ha)

428 Nº Beneficiários

81 Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área de intervenção, é uma zona de características rurais, com atividades ligadas á agricultura de
sequeiro, olivicultura de sequeiro e à floresta. A ocupação agrícola atual baseia-se nas culturas
tradicionais de sequeiro: pastagens, alguns cereais de Inverno e olival. A ocupação agrícola futura
deverá consistir fundamentalmente em culturas mais rentáveis, nomeadamente, como hortícolas,
olival, amendoal, prados permanentes, pomares e outras. A nova agricultura de regadio, pode
contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta região.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

2 barrabens existentes +

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Ribeira Tostão; Ribeira do Açafal;

Bacia Dominada (ha)

42,5

Altura da Barragem (m)

22,5

1 barragem e 1 açude.

Afluência Média (hm3)

3,83 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,71

0

Volume Albufeira

3,8

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,71

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Mais de duas dezenas de sítios arqueológicos conhecidos à data.
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Águeda, Recardães, Espinhel e Borralha

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Águeda

Freguesia(s) B. Reg

Águeda; Recardães; Espinhel; Borralha;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Apesar de não contemplar,nesta fase, investimento em regadio, cerca de 294 ha são áreas regadas.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Pretende-se proceder à reorganização predial e à construção de uma Rede de caminhos agrícolas e
de drenagem. Complementarmente, proceder-se-á à valorização e melhoria da integração
paisagística.

Área (ha)

336 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Aveiro

Investimento

3 060 000 €

9 107 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área de intervenção é uma zona com atividade agrícola intensa. A ação pretende melhorar as
infraestruturas complementares á atividade, e ao mesmo tempo, proceder à valorização e melhoria
da integração paisagística.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Origem de água já existente

Bacia Hidrográfica

Rio Vouga

Linha Água

Rio Alfusqueiro

Bacia Dominada (ha)

3660

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2550 V. Ecológico (hm3)

255

Necess. água (hm3/ano)

1,34

255

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,34

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial ZPE "Ria de Aveiro" (PTZPE0004)

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Património Classificado com 3 sítios: Parque de "Alta Vila" (conjunto) (IM - Interesse Municipal);
"Casa da Carapeteira" (MIM - Monumento de Interesse Municipal); "Casa da Borralha, capela e
jardim envolvente" (MIP - Monumento de Interesse Público).
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Aldeia Velha

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

Aldeia Velha

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Criar nova capacidade de armazenamento para irrigar a área da Raia.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a construção de redes de rega, drenagem e viária, reservatório minihídrica e sistema MAT

Área (ha)

1500 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

Investimento

10 000 000 €

6 667 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, que vai complementar o bloco do Sabugal do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. A disponibilidade de água vai permitir a realização
de culturas, de uma forma mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130,0

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

59

Volume Albufeira

6
114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

6

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral SIC "Malcata" (PTCON0004).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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7
7

Alfaites

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

Alfaites

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a ampliação redes de rega, drenagem e viária, sistema MAT.

Área (ha)

250 Nº Beneficiários

60 Investimento

750 000 €

3 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Esta intervenção consiste num alargamento da área de regadio já existente.
A disponibilidade de água vai permitir a realização de culturas de regadio, o que pode torna a
atividade agrícola mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Douro

Bacia Dominada (ha)

20

(Alfaites)

Afluência Média (hm3)

12,4 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

20

Volume Albufeira

1
0,854

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral SIC "Malcata" (PTCON0004).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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1
1

Baixo Vouga Lagunar

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Aveiro; Murtosa; Estarreja;

Freguesia(s) B. Reg

Murtosa; Cacia; Angeja; Canelas e Fermelã;Monte;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Aveiro

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É mais uma das fases de implantacão do Projecto do Baixo Vouga, que tem a área global de 12.259
ha. Esta fase visa esssencialmente a construção de do Dique de Defesa contra Marés, para a proteção
de cerca de 300 ha, e o respetivo sistema de valas de drenagem.

Área (ha)

3000 Nº Beneficiários

3800 Investimento

36 420 000 €

12 140 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área de intervenção faz parte de um vasto ecossistema sendo considerado uma das mais notáveis
zonas húmidas portuguesas e integra a Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro.
Insere-se no Baixo Vouga Lagunar que reúne os chamados campos agrícolas do Baixo Vouga.
Esta área agrícola encontra-se em permanente ameaça das cheias e da intrusão salina.
A ocupação cultural baseia-se, na produção de pastagens, culturas forrageiras, arroz e milho.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Dique

Bacia Hidrográfica

Rio Vouga

Linha Água

Rio Vouga

Bacia Dominada (ha)

3680

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

2609 V. Ecológico (hm3)
12

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

12

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobrepõe-se na sua maior parte à ZPE "Ria de Aveiro" (PTZPE0004).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 Sítio património classificado: "Casa de Francisco Maria de Oliveira Simões" (IIP - Imóvel de
Interesse Público.
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260
260

Batocas

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a ampliação de redes de rega, drenagem e viária, reservatório e
estação elevatória, e sistema MAT.

Área (ha)

1000 Nº Beneficiários

Investimento

2 000 000 €

2 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, que vai complementar o bloco do Sabugal do
Aproveitamento Hidroagricola da Cova da Beira. A disponibilidade de água vai permitir a realização
de culturas, de uma forma mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

59

4

Volume Albufeira

114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

4

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Conflitua com o SIC "Malcata" (PTCON0004).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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7
7

Bendada

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

Bendada

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a construção de redes de rega, drenagem e viária.

Área (ha)

150 Nº Beneficiários

90 Investimento

750 000 €

5 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, que vai complementar o bloco do Sabugal do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira.
É uma área de intervenção onde existe neste momento, regadio tradicional com cerca de 7 ha, que é
ocupado por milho, pastagens, prados e hortícolas.
A disponibilidade de água vai permitir o alargamento de área da agricultura de regadio e a realização
de culturas de uma forma mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130,0

Altura da Barragem (m)

59

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

7

Necess. água (hm3/ano)

0,6

7

Volume Albufeira

114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,6

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Senhora do Castelo
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Colónia Agrícola Martim Rei

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a construção de redes de rega, drenagem e viária, reservatório e
estações Elevatório, e sistema MAT.

Área (ha)

400 Nº Beneficiários

Investimento

1 500 000 €

3 750 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Esta intervenção tem como objetivo a melhoria da capacidade de armazenamento de água para usos
do regadio.
A disponibilidade de água vai permitir a realização de culturas, de uma forma mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130,0

Altura da Barragem (m)

59

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

7

Necess. água (hm3/ano)

1,6

7

Volume Albufeira

114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,6

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com ZPE "Serra da Malcata" (PTZPE0007) e integral com SIC "Malcata"
(PTCON0004). Sobreposição parcial com a Reserva Natural "Serra Malcata".

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 Sítios arqueológicos: Cabeça de São Domingos e Veiga do Nabais

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Coriscada

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Mêda

Freguesia(s) B. Reg

Coriscada; Barreira; Marialva;

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Chumbado PNR - TIR desfavorável PE e EIA aprovados têm ser reformulados.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Prevê-se a construção de barragem, rede de Rega: 19.300 m e Rede Viária: 20.000 m

Área (ha)

210 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

111 Investimento

13 820 000 €

65 810 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

5,63

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

61

Outros empregos criados

Área de pequenas parcelas de sequeiro, com baixos índices de produtividade, sendo a maior parte da
área em causa (73%), ocupada com pastagens e produção forrageira.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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3

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Ribeira Prado

Bacia Dominada (ha)

14,1

Altura da Barragem (m)

18

Afluência Média (hm3)

2,11 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,56

0

Volume Albufeira

3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

0

Uso para Rega (hm3)

2,56

Outros usos

Origens de água:

Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Superficial

Albufeira

Vol.captado (hm3) Situação
2,567 Futura

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

622,68

0

0,063

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Pinhal

0

1

0

0

0

Matos

0

4

0

0

0

Batata

23

0

0

0

0

Milho

0

120

0

0

21

Sorgo

0

25

0

0

0

Prados

0

19

0

0

0

Olival

0

18

0

0

0

Macieira

0

0

0

0

189

Pastagem

0

70

0

0

0

Forragens

0

70

0

0

0

Pomares

0

0

0

0

0

Frutos Secos

0

0

0

0

0

Hortícolas

0

0

0

0

0
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Cova da Beira

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Fundão; Belmonte;

Freguesia(s) B. Reg

Várias

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

Estudo prévio em fase de contratualização com a COBA a que se seguirá om estudo de impacto
ambientala elaboração do projeto final.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Esta área constitui uma extensão do perimetro da Cova da Beira. A sua implementação implica a
construção da Barragem de Atalaia/Teixoso, para dar resposta ao aumento do consumo, e a
construção de canais/condutas de rega.

Área (ha)

5000 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Castelo Branco

Investimento

47 500 000 €

9 500 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, pois é uma área com potencial para culturas
permanentes, nomeadamente fruteiras, olival e amendoal. A intervenção, é uma extensão do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, para a margem direita do rio Zêzere. A
disponibilidade de água vai permitir a realização de culturas de regadio, o que pode torna a atividade
agrícola mais rentável. A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições
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socioeconómicas, desta região.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem de Atalaia/Teixoso

Bacia Hidrográfica

Rio Zêzere

Linha Água

Rio Zêzere

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

V. Ecológico (hm3)
20

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

20

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com o SIC "Serra da Estrela" (PTCON0014) e sobreposição parcial com
Parque Natural "Serra da Estrela".

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Área com alguma sensibilidade arqueológica dado ter identificados à data mais de duas dezenas
de sítios arqueológicos. 2 Sítios patrmónio classificado: "Castro de Orjais e ruínas de uma
construção junto à Capela de Nossa Senhora das Cabeças" (IIP - Imóvel de Interesse Público);
"Capela de Santo Cristo" (IIP - Imóvel de Interesse Público).
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Eixo, Alquerubim, Frossos, Segadães

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Aveiro; Águeda; Albergaria-a-Velha;

Freguesia(s) B. Reg

Eixo; Alquerubim; Frossos;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

Apesar de não contemplar,nesta fase, investimento em regadio, cerca de 1000 ha são áreas regadas.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Pretende-se proceder à reorganização predial e à construção de uma rede de caminhos agrícolas e de
drenagem.

Área (ha)

1739 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Aveiro

Investimento

7 500 000 €

4 313 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área de intervenção é uma zona com atividade agrícola intensa. A ação pretende melhorar as
infraestruturas complementares á atividade, e ao mesmo tempo, proceder à valorização e melhoria
da integração paisagística.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Origem de água já existente

Bacia Hidrográfica

Rio Vouga

Linha Água

Rio Vouga

Bacia Dominada (ha)

3670

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2580 V. Ecológico (hm3)

258

Necess. água (hm3/ano)

6,96

258

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

6,96

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial ZPE "Ria de Aveiro" (PTZPE0004)

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Eixo e Eixo2
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Figueira Castelo Rodrigo

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Figueira de Castelo Rodrigo

Freguesia(s) B. Reg

Figueira de Castelo Rodrigo; Castelo Rodrigo; Mata de Lobos;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

Candidatura reprovada no PNR

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Para além da origem de água, prevê-se a construção de: uma estação elevatória; um reservatório de
10 000 m3; da rede secundária de rega com 36,5 km; uma central fotovoltaica; 450 m de caminhos, e
intervenção na rede de drenagem.

Área (ha)

902 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

150 Investimento

17 565 705 €

19 474 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

12,44

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Este aproveitamento tira partido da existência da barragem de Santa Maria de Aguiar, prevendo-se,
contudo, a sua reparação e modernização. O Aproveitamento Hidroagrícola de Figueira de Castelo
Rodrigo pretende beneficiar uma área de cerca de 950 hectares, dos quais 902 serão efetivamente
regados. Com a construção das infraestruturas de rega, prevê-se o aumento da área de culturas
permanentes já existentes na zona, nomeadamente de vinha, amendoal, olival e pomares,
atualmente em regime de sequeiro ou regados de forma incipiente.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem Santa Maria de Aguiar

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Ribeira de Aguiar

Bacia Dominada (ha)

128,5

Altura da Barragem (m)

20

Afluência Média (hm3)

12,85 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

3,8

Volume Albufeira

5,4

1
1

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

0,8
2,111

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Superficial

Albufeira

Vol.captado (hm3) Situação
2,111 Futura

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

110,54

0,04

0,057

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

932940

554518

6477

Ocupação cultural
Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Vinha

94

110

0

0

217

Olival

0

171

0

0

181

Cereal

0

261

0

0

0

Pastagem

0

23

0

0

0

Macieira

0

17

0

0

130

Horticolas

45

0

0

0

0

Amendoal

0

0

0

0

159

Forragens de Cereais

0

0

0

0
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Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial "Parque natural "Douro Internacional", sobreposição parcial da ZPE
"Douro Internacional e Vale do Águeda" (PTZPE0038) e com SIC "Douro Internacional"
(PTCON0022) e sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibé

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

14 sítios arqueológicos: A Ponte, Galeotas (2), Quinta da Vila I, Quinta da Vila II, Quinta da Vila III,
Barreira I, Barreira II, Canto dos Linhos, Figueira de Castelo Rodrigo, Sanca I, Sanca II, Sanca III e
Prado do Carvalhoso/Ribeiro do Cabeço
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Gardunha Sul - Bloco Marateca

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Fundão; Castelo Branco

Freguesia(s) B. Reg

Castelo Novo; Lardosa; Orca; Soalheira; Alpedrinha;

Maturidade

2 - Estudo prévio

Situação

Candidatura aprovada no PNR

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Ver artigo

Área (ha)

Distrito(s)

Castelo Branco

1982 Nº Beneficiários

Investimento

5,75

Empregos agricolas criados (UTA)

15 330 000 €

7 735 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Na região da Cova da Beira e especialmente no concelho do Fundão, a fruticultura tem-se
desenvolvido nos últimos anos, assente em larga medida na cultura da cereja (imagem de marca
Cerejas do Fundão), prunóideas (ameixas e pêssegos) e pomóideas (maçãs e pêras).
O Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul é um projeto cuja implementação tem vindo a ser
discutida, desde há vários anos, e que tem como objetivo responder às necessidades do tecido
agrícola local, em que a escassez de recursos hídricos, é um fator limitante ao desenvolvimento.
Existem um conjunto de explorações agrícolas, cuja produção assenta em culturas arvenses ou
pastagens de sequeiro que pretende intensificar/manter as atividades desenvolvidas por via da
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5

disponibilização de água e/ou introduzir a fileira frutícola.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Marateca

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Rio Ocreza

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)

39,1

Altura da Barragem (m)

25

33 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

20,8

Volume Albufeira

37,2

3
3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

13

Uso para Rega (hm3)

7,8

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:

Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

Subterrânea

Subterrânea

1,949 Atual

Superficial

Captações diretas

5,549 Atual

Superficial

Albufeira

7,8 Futura

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

100,62

0

0,03

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

1415000

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

2257000

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica
721876

285

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Arvenses

202

202

0

0

198

Forragens

118

118

0

0

397

Fruticolas

252

252

0

0

694

Horticolas

3

3

0

0

0

56

56

0

0

297

364

364

0

0

0

Vinha

1

1

0

0

0

Prado

0

0

0

0

198

Pousio

0

0

0

0

99

Olival
Pastagem
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítio arqueológico, sendo que 1 está fora do bloco mas junto a conduta: Lardosa e Vale da Vinha
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Gardunha Sul - Patamar 1 e 2 e Bloco Penamacor

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Fundão; Penamacor

Freguesia(s) B. Reg

União das Freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Estudo de Viabilidade do AH de Gardunha Sul, COBA, 2019.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Construção de redes de rega, drenagem e viária, reservatório e estações de filtração, mini-hídrica e
sistema MAT. Pretende-se desenvolver a alternativa 8, excluindo o Bloco da Marateca, aprovado no
PNR.

Área (ha)

Distrito(s)

Castelo Branco

5571 Nº Beneficiários

Investimento

8,45

Empregos agricolas criados (UTA)

50 022 000 €

8 979 €

Sócio-Economia
TIR
Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Na região da Cova da Beira a fruticultura tem-se desenvolvido nos últimos anos, assente em larga
medida na cultura da cereja, das prunóideas e pomóideas. O Aproveitamento Hidroagrícola da
Gardunha Sul é um projeto cuja implementação tem vindo a ser discutida, desde há vários anos, e
que tem como objetivo responder às necessidades do tecido agrícola local, em que a escassez de
recursos hídricos, é um fator limitante ao desenvolvimento. Existem um conjunto de explorações
agrícolas, cuja produção assenta em culturas arvenses ou pastagens de sequeiro que pretende
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/Ha

intensificar/manter ou introduzir a fileira frutícola.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Meimoa; Barragem da Marateca.

Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Ribeira de Meimoa

Bacia Dominada (ha)

39,1

Altura da Barragem (m)

25

Afluência Média (hm3)

4,3 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

21,9

Volume Albufeira

37,2

0
0

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

21,9

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Vol.captado (hm3) Situação

Superficial

Albufeira

21,9 Atual

Superficial

Albufeira

21,9 Futura

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

100

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Fotovoltaica
945957

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Pomares

0

0

0

0

1950

Forragens

0

0

0

0

1114

Olival

0

0

0

0

836

Prado

0

0

0

0

836

Arvenses

0

0

0

0

557

Pousio

0

0

0

279

0

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

7 sítios arqueológicos,dois dos sítios junto ao traçado de conduta: Quintas da Torre dos
Namorados, Tapado Fundeira, Quinta do Barbado 1, Quinta do Barbado 3, Orca 2, Moinho e
Lameira Molhada
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Luzelo

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Marmeleiro

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Barragem - 2005 Redes - 1992

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Construção de barragem, rede de rega: 7.800 m e rede viária: 7.000 m.

Área (ha)

147 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

100 Investimento

7 475 733 €

50 855 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea. É uma zona
de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito. Os recursos hidricos
disponíveis parecem escassos face á área que se pretende regar.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem
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Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Ribeira do Luzelo

Bacia Dominada (ha)

5,9

Altura da Barragem (m)

20

Afluência Média (hm3)

0,47 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,58

0

Volume Albufeira

1,95

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,58

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Prados

0

0

0

0

29,4

Horticolas

0

0

0

0

61,76

Milho

0

0

0

0

50

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Massueime (Zona 1)

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Vila Franca Deão; Avelãs da Ribeira;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além do açude, a construção de redes de rega, estações
elevatórias, reservatórios e estações de filtração, dos restantes equipamentos necessários ao
funcionamento do sistema.

Área (ha)

104 Nº Beneficiários

Investimento

5 190 000 €

49 904 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social local, que beneficia bons solos existentes a cotas altas. É
uma zona de pequena propriedade.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Açude

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira do Massueime

Bacia Dominada (ha)

40,4

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

3,63 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,42

0

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,42

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Massueime (Zona 2)

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Codesseiro; Pêra do Moço;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além do açude, a construção de redes de rega, estações
elevatórias, reservatórios, estações de filtração e dos restantes equipamentos necessários ao
funcionamento do sistema.

Área (ha)

152 Nº Beneficiários

Investimento

7 940 000 €

52 237 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social local, que beneficia bons solos existentes a cotas altas. É
uma zona de pequena propriedade.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira do Massueime

Bacia Dominada (ha)

40,4

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

3,63 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,48

0

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,48

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Sepultura do Codesseiro/Codeceiro e Torre do Codesseiro/Codeceiro
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Mortágua - Bloco Macieira

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Mortágua

Freguesia(s) B. Reg

Macieira; Pala; Vale de Remígio; Gândara; Moitinhal; Monte de Lobos; Póvoa;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Revisão do projeto das redes de rega, drenagem e viária. Construção das redes de rega, drenagem e
viária. Candidatura aprovada no PNR

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Revisão do projeto das redes de rega, drenagem e viáriaConstrução das redes de rega, drenagem e
viária.

Área (ha)

180 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Viseu

150 Investimento

4 537 656 €

25 209 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

15,86

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Este aproveitamento tira partido da existência da barragem da Macieira, é uma área de pequena
propriedade, em que já se pratica alguma agricultura de regadio.
A construção do regadio, vai permitir diversificar as culturas em uso e introduzir escala na produção
das mesmas, e desta forma, melhorar os rendimentos dos nossos agricultores. Além disso, pode
incentivar o associativismo agrícola e atrair jovens para uma agricultura mais rentável e sustentável.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem Macieira

Bacia Hidrográfica

Rio Mondego

Linha Água

Ribeira de Mortágua

Bacia Dominada (ha)

18,6

Altura da Barragem (m)

25

Afluência Média (hm3)

9,14 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,97

0

Volume Albufeira

0,92

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,97

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

17,59

0

0,086

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

651

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Olival

0

11

0

6

7,07

Pastagens Permanentes

0

20

0

4

1,77

Espaço Florestal

0

1

0

0

0

Pousio

0

102

0

20

0

Azevém

0

5

0

1

0

Sorgo

0

3

0

1

0

Milho

0

46

0

9

7,51

Trigo Mole

0

14

0

3

0

Aveia

0

20

0

4

0

75

0

0

15

76,98

0

0

0

0

154,28

Horticolas

Horticolas MPB
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Vale do Remegio
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Mortágua - Bloco Vila Moinhos

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Mortágua

Freguesia(s) B. Reg

União das freguesias de Mortágua, Vale Remígio, Cortegaça e Almaça; Pala; Sobral;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Revisão do projeto das redes de rega, drenagem e viária. A reabilitação da barragem está em fase de
execução no PDR2020.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É um aproveitamento que vai regar os solos das varzeas a jusante da barragem. Para a implemetação
deste Bloco de rega pevê-se a construção de uma Rede de Rega com 23,9 km e uma Rede de
Drenagem com 2,3 km.

Área (ha)

315 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Viseu

300 Investimento

5 894 530 €

18 713 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Este aproveitamento tira partido da existência da barragem do Lapão, é uma área de pequena
propriedade, onde se pratica alguma agricultura de regadio. A construção do regadio, vai permitir
diversificar as culturas em uso e introduzir escala na produção das mesmas, e desta forma, melhorar
os rendimentos dos agricultores. Além disso, pode incentivar o associativismo agrícola e atrair jovens
para uma agricultura mais rentável e sustentável.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem do Lapão

Bacia Hidrográfica

Rio Mondego

Linha Água

Ribeira de Mortágua

Bacia Dominada (ha)

13,1

Altura da Barragem (m)

39

Afluência Média (hm3)

8,06 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,79

0

Volume Albufeira

1,28

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,79

Outros usos

Origens de água:
Tipo 1 origens de água

Tipo 2 origens de água

Superficial

Albufeira

Vol.captado (hm3) Situação
1,79 Futura

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

0

17,59

0

0,086

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Milho forragem

0

0

0

0

31,5

Prado

0

0

0

0

31,5

Milho grão

0

0

0

0

78,5

Batata

0

0

0

0

31,5

Horticolas

0

0

0

0

78,5

Pomóideas

0

0

0

0

31,5

Pousio

0

0

0

32

0
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Mortágua
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Nave

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

Nave

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a construção de redes de rega, paredã, rede de drenagem, rede viária,
reservatório, estações de filtração e sistema MAT.

Área (ha)

600 Nº Beneficiários

Investimento

4 000 000 €

6 667 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, que vai complementar o bloco do Sabugal do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. Melhoria da capacidade de armazenamento de água
para usos regadio.

Tipologia Promoto

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130,0

Altura da Barragem (m)

59

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

7

Necess. água (hm3/ano)

1,6

7

Volume Albufeira

114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,6

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral SIC "Malcata" (PTCON0004).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Santa Catarina
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Póvoa do concelho/ Vila Franca/ Moimentinha/ Vila Garcia

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Trancoso

Freguesia(s) B. Reg

Póvoa do Concelho; Moimentinha; Vila Franca; Vila Garcia; Trancoso

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além da barragem (da classe III), a construção de redes de rega,
drenagem e viária, reservatório e estações de filtração, mini-hídrica e sistema MAT. Neste
aproveitamento poderá haver algumas limitações de recursos hidricos.

Área (ha)

1078 Nº Beneficiários

Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo. Esta área, de pequena a media propriedade,
está atualmente ocupada com culturas anuais e olival tradicional. A restante área está inculta. Os
solos são medianamente férteis, com potencial agrícola para a instalação de pomares (frutos frescos
e frutos secos).

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

20,3

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

4,68 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

4,31

0

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

4,31

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Vale do Seixo e Quinta do Prado
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Ribeira da Fraga

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Mêda

Freguesia(s) B. Reg

Longroiva

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

ND

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além da barragem (da classe III), a construção de redes de rega,
estações elevatórias, reservatórios, estações de filtração e dos restantes equipamentos necessários
ao funcionamento do sistema.

Área (ha)

500 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

Investimento

35 000 000 €

70 000 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia bons solos existentes a cotas
altas. É uma zona de pequena e media propriedade, atualmente ocupada com vinha (Região do
Douro) e algum olival. Com solos férteis (Veiga de Longroiva), com potencial agrícola para a
instalação de pomares (frutos frescos e frutos secos) e hortícolas.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira da Fraga

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

V. Ecológico (hm3)
1,5

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,5

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Geosítio "Longroiva"

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

17 sítios arqueológicos: Longroiva-Ponte da Relva, Vinagreira, Fieiteira, Quinta da Lamieira,
Quinta da Veiga, Amendoal de Quintãs, Alto da Canadinha, Quinta da Coitada, Sapata, Coutada
de Longroiva, Tapada do Castelo, Lagar nº 1 e 2 da Quinta da Ola, Quinta dos Gamoais-Relva,
Chãos de Negrilhos, Cardanha, Fontaneiras e Quinta da Lamieira 2. Sobreposição parcial com a
zona de proteção especial de proteção património classificado "Alto Douro Vinhateiro" (MN Monumento Nacional; Inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO)
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Ribeira da Lameirinha

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Mêda

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e Fontelonga;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além da barragem (da classe III), a construção de redes de rega,
estações elevatórias, reservatórios, estações de filtração e dos restantes equipamentos necessários
ao funcionamento do sistema.

Área (ha)

600 Nº Beneficiários

Investimento

42 000 000 €

70 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo. Esta área está atualmente ocupada com vinha,
olival e algum amendoal. A restante área está inculta. Os solos são medianamente férteis, com
potencial agrícola para a instalação de pomares (frutos frescos e frutos secos) e hortícolas.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira da Lameirinha

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

V. Ecológico (hm3)
2,4

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,4

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

3 Sítios arqueológicos: Castelo Velho, Vale da Aldeia e Castro de Santa Colomba. Um sítio
património classificado: "Alto Douro Vinhateiro" (MN - Monumento Nacional; Inscrito na Lista do
Património Mundial da UNESCO)
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Ribeira da Teja

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Mêda

Freguesia(s) B. Reg

Prova;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além da barragem (da classe III), a construção de redes de rega,
estações elevatórias, reservatórios, estações de filtração e dos restantes equipamentos necessários
ao funcionamento do sistema.
A barragem será construída numa área integrada no concelho da Mêda. A principal área a beneficiar
está ocupada com vinha na RD Douro, estando a maior parte desta área no concelho de V. N. de FozCôa.

Área (ha)

Nº Beneficiários

Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social local, que beneficia bons solos existentes a cotas altas. É
uma zona que atualmente se encontra em grande parte ocupada com vinhas da região demarcada do
Douro e cuja vocação é para vinha ou culturas permanentes.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira da Teja

Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)

V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Telhal
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Ribeira das Cabras (Açude 1)

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Vila Garcia; Casal da Cinza

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Estudo Hidrológico, Quantificação de Caudais, Disponibilidade Hidrica e Delimitação de Bacias

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além do açude, a construção de redes de rega, estações
elevatórias, reservatórios e estações de filtração, dos restantes equipamentos necessários ao
funcionamento do sistema.

Área (ha)

743 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

Investimento

39 680 000 €

53 405 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea. É uma zona
de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Açude

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira das Cabras

Bacia Dominada (ha)

25,8

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

2,6 V. Ecológico (hm3)
2,97

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,97

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 sítios arqueológicos: Alcaria, Quinta do Clara, Cruzeiro e Calvário
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0
0

Ribeira das Cabras (Açude 3)

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Vila Fernando; Vila Garcia; Casal da Cinza;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além do açude, a construção de redes de rega, estações
elevatórias, reservatórios e estações de filtração, dos restantes equipamentos necessários ao
funcionamento do sistema.

Área (ha)

1017 Nº Beneficiários

Investimento

41 190 000 €

40 501 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea. É uma zona
de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Açude

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira das Cabras

Bacia Dominada (ha)

73,3

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

5,86 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

2,73

0

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,73

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 sítios arqueológicos: Casal do Albardo, Albardo 1, Albardo 2 e Poudade
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Ribeira do Adão (Açude 1)

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Guarda

Freguesia(s) B. Reg

Adão; Marmeleiro;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, para além do açude, a construção de redes de rega, estações
elevatórias, reservatórios, estações de filtração e restantes equipamentos necessários ao
funcionamento do sistema.

Área (ha)

1017 Nº Beneficiários

Investimento

45 720 000 €

44 956 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea. É uma zona
de pequena propriedade, com culturas em parte de regadio imperfeito.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Açude

Bacia Hidrográfica

Rio Côa

Linha Água

Ribeira de Adão

Bacia Dominada (ha)

5,9

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

0,47 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

4,07

0

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

4,07

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 sítios arqueológicos: Moradia, Alto da Ereira, Ferrarias e Necrópole de Vilares
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Rio das Amieiras

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Anadia

Freguesia(s) B. Reg

Moita

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução (DRAPC). DRAPC desistiu da reapreciação do EIA em 2011.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica, a construção de Barragem com 30 m e redes de rega drenagem e viária.

Área (ha)

171 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Aveiro

360 Investimento

9 654 497 €

56 459 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea desta linha de
água e de uma linha de água anexa. É uma zona de pequena propriedade, com culturas em parte de
regadio imperfeito.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Vouga

Linha Água

Rio das Amieiras

Bacia Dominada (ha)

9,8

Afluência Média (hm3)

4,39 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

30

0

0,8

Volume Albufeira

0

1,246

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,8

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Milho

0

0

0

0

103

Hortícolas

0

0

0

0

34

Batata

0

0

0

0

26

Prado

0

0

0

0

9

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 sítio arqueológico: Ferreiros/Banda de Além
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Rio Seco

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Almeida

Freguesia(s) B. Reg

Vale da Mula e Vale da Coelha

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Estudos preliminares (DRAPC). Projeto de Execução de 2009, carece revisão. Estudo de impacto
ambiental carece de revisão.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

O local de implantação da barragem é muito aberto implicando um coroamento com mais de 750 m.

Área (ha)

310 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

150 Investimento

22 558 285 €

72 769 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um aproveitamento de impacto social significativo, que beneficia os solos da varzea a jusante da
barragem, que é relativamente plana e ampla. É uma zona de pequena e média propriedade, com
culturas essenciamente de sequeiro.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Ribeira do Rio Seco

Bacia Dominada (ha)

16,5

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

1,32 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,72

0

Volume Albufeira

5,4

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,72

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Olival

0

0

0

0

9,3

Prados

0

0

0

0

62

Vinha

0

0

0

0

6,2

Milho Forragem

0

0

0

0

155

Batata

0

0

0

0

15,5

Sorgo Forragem

0

0

0

0

46,5

Hortícolas

0

0

0

0

6,2

Macieiras

0

0

0

0

9,3

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 sítio arqueológico: Ponte do Rio Seco
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Sabugal/Quintas

Informação principal
Região

Centro

Distrito(s)

Concelho(s)

Sabugal

Freguesia(s) B. Reg

União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António

Maturidade

2 - Estudo prévio

Guarda

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

A sua implementação implica a construção de redes de rega, drenagem e viária.

Área (ha)

150 Nº Beneficiários

Investimento

750 000 €

5 000 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É um bloco com impacto social significativo, que vai complementar o bloco do Sabugal do
Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira.
A disponibilidade de água vai permitir a realização de culturas, de uma forma mais rentável.
A nova agricultura de regadio, pode contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas, desta
região.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem existente (Sabugal)

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Rio Côa

Bacia Dominada (ha)

130,0

Altura da Barragem (m)

59

Afluência Média (hm3)

78 V. Ecológico (hm3)

7

Necess. água (hm3/ano)

1,6

7

Volume Albufeira

114,3

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,6

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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São João de Loure (campo)

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Albergaria-a-Velha

Freguesia(s) B. Reg

São João de Loure

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Apesar de não contemplar,nesta fase, investimento em regadio, cerca de 200 ha são áreas regadas.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Pretende-se proceder à reorganização predial e à construção de uma Rede de caminhos agrícolas e
de drenagem. Complementarmente, proceder-se-á à valorização e melhoria da integração
paisagística.

Área (ha)

Distrito(s)

200 Nº Beneficiários

Aveiro

Investimento

2 360 000 €

11 800 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Area com atividade agricola intensa.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Origem de água já existente
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/Ha

Bacia Hidrográfica

Rio Vouga

Linha Água

Rio Vouga

Bacia Dominada (ha)

3670

Afluência Média (hm3)

2580 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

0,8

Volume Albufeira

0

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,8

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com a ZPE "Ria de Aveiro" (PTZPE0004) e com SIC "Rio Vouga"
(PTCON0026).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 sítios arqueológicos: Quintas e Rio Vouga Norte
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258
258

Vermiosa II

Informação principal
Região

Centro

Concelho(s)

Figueira de Castelo Rodrigo

Freguesia(s) B. Reg

Reigada; Vermiosa;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Estudos preliminares (DRAPC). Projeto de Execução de 2008, carece revisão. Projecto de Execução
(DRAPC)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Trata-se da segunda fase deste Aproveitamento Hidroagricola. Na 1ª fase foram instaladas infraestruturas para regar um bloco de cerca de 131 ha.

Área (ha)

121 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Guarda

162 Investimento

3 665 980 €

30 297 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Zona de pequena propriedade, em que as culturas dominantes são a vinha, forragens e hortícolas
(batata, couves, nabos, etc.).

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Vermiosa

Bacia Hidrográfica

Rio Douro

Linha Água

Ribeira da Devesa

Bacia Dominada (ha)

11,7

Altura da Barragem (m)

18

Afluência Média (hm3)

1,29 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,48

0

Volume Albufeira

2,25

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,48

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Milho forragem

60

0

0

0

50

Batata

24

0

0

0

26,23

Vinha

0

24

0

0

18,15

Olival

0

12

0

0

18,15

Horticolas

0

0

0

0

8,47

Ambiente
Património Natural

Sobreposição integral com área da Reserva da Biosfera sítio Meseta Ibérica

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada, nem presença de sítios arqueológicos
conhecidos à data.
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Cabeça Gorda Trindade

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Beja

Freguesia(s) B. Reg

Trindade; Cabeça Gorda; Salvada; Santa Clara do Louredo

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Em fase de avaliação de impacte ambiental.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

Tem como origem de água o R1 e a estação elevatória do Estácio do CH Baleizão-Quintos. No
reservatório do Estácio será instalada uma central fotovoltaica. A rede de rega terá cerca de 47 km e
61 Hidrantes.

Área (ha)

3900 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Beja

605 Investimento

15 130 000 €

3 879 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

9,45

Entidade já Constituída?

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Socio-Economia

Área de pequena propriedade junto ás aldeias da Cabeça-Gorda e da Trindade, com os melhores
solos, e zona de grande propriedade a sul das mesmas com áreas de agropecuária, vinha e olival,
pontualmente regadas de forma precária. Muito interesse dos proprietários numa zona de grande
tradição agrícola. Condições para rápida adesão e criação/fixação empregos.

Tipologia Promoto

Empresa Pública

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

119
2

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Pedrogão

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

11,7

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

11,7

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

1905000

1620000

13018

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Milho

130

0

0

0

494

Olival

364

218

0

55

1166

Girassol

104

0

0

0

133

Pastagem

182

0

0

0

0

Trigo

0

936

0

234

0

Cevada

0

718

0

179

0

Forragens de cereais

0

1248

0

312

264

Cereais

0

0

0

0

150

Vinha

0

0

0

0

236,25

Horticolas

0

0

0

0

250

Tomate

0

0

0

0

8

Fruticolas

0

0

0

0

57

Amendoal

0

0

0

0

353
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

7 Sítios arqueológicos: Monte das Contendas / Monte das Contendas 1, Campo de Futebol de
Trindade, Central Fotovoltaica de Trindade 10, Central Fotovoltaica de Trindade 1, Monte dos
Meloais, Monte das Cabeceiras 4 e Zorra Velha 1
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Cancão

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Elvas

Freguesia(s) B. Reg

Ajuda; Salvador; Stº. Ildefonso;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Estudos preliminares (DGADR).

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

O âmbito deste aproveitamento prevê-se tambem construir uma Rede de Rega com 4.240 m.-----xxxxxxx-----------TOTAIS BENEFICIÁRIOSÁrea de Abrangência Prevista >325,918Área de Abrangência a regar->312,9844Nº Beneficiários abrangidos-

Área (ha)

312 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Portalegre

12 Investimento

4 923 135 €

15 779 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a intervencionar situa-se junto ao Aproveitamento Hidroagrícola do CAIA. É uma zona de
grande propriedade, onde culturas como olival, amendoal, cereais, milho e forragens, ocupam as
maiores áreas.

Tipologia Promoto
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/Ha

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Ribeira do Cancão

Bacia Dominada (ha)

10,8

Altura da Barragem (m)

28

Afluência Média (hm3)

1,19 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

1,11

0

Volume Albufeira

3,15

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,11

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura
Olival
Culturas arvense e forrageiras
Outras ocupações

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

95

0

0

0

95,16

196

22

0

0

217,82

0

13

0

13

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com SIC "Caia" (PTCON0030) e residual com ZPE "Torre da Bolsa"
(PTZPE0059).

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Ovelheira / Monte da Ovelheira
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Crato

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Crato; Alter do Chão;

Freguesia(s) B. Reg

Várias

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

Em elaboração o estudo, “Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos
Hídricos e Energéticos do AH de Fins Múltiplos do Crato”.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

O Aproveitamento de Fins Múltiplos do Crato permitirá:· beneficiação de áreas para rega - situadas
nos concelhos do Crato, Alter do Chão, Avis, Fronteira e Sousel, integradas na bacia hidrográfica da
ribeira de Seda; reforço de abastecimento de água – as

Área (ha)

6320 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Portalegre

Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Região agrícola, com áreas de sequeiro e regadio com algumas limitações. As principais culturas são:
culturas forrageiras; cereais para grão, olival e outras permanentes.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Tejo; Rio Soraia

Linha Água

Ribeira de Seda

Bacia Dominada (ha)

243 e 140

Altura da Barragem (m)

52

Afluência Média (hm3)

72 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

35,76

Volume Albufeira

116,1

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

35,76

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

17 Sítios arqueológicos: Monte da Celada, Horta da Torrejana I, Herdade da Comenda, Horta da
Torrejana 2 / Arribana das Colmeias, Barragem 2, Barragem 1, Monte da Porra, Várzea Grande,
Espera do Rei, Antas, Vale de Carreiras 1, Vale de Carreiras 2, Vale d

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

7
7

Fargela

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Arraiolos

Freguesia(s) B. Reg

Vimieiro

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução da Barragem e Rede de Rega (DGADR)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Aproveitamento de interesse local, que para além da origem de água prevê a construção de 1
Estação Elevatória: Rede de Rega: 22.000 m, Rede de Drenagem: 4.500 m, Rede Viária: 2.500
m.--------xxxxxxxxxxxx-------TOTAIS BENEFICIÁRIOSÁrea de Abrangên

Área (ha)

593 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Évora

102 Investimento

15 747 426 €

26 556 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a intervencionar situa-se numa região de grande propriedade, onde as culturas de sequeiro e
a pecuária são as principais atividades agrícolas. Com a disponibilização de água, através desta
intervenção, pretende-se que ocorra uma alteração do panorama agrícola da região, através da
conversão para culturas mais rentáveis, ou mesmo como um complemento ao setor pecuário, com a
produção de alimento verde para os animais.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Tejo

Linha Água

Ribeira da Fragela

Bacia Dominada (ha)

55,5

Altura da Barragem (m)

24

Afluência Média (hm3)

3,61 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

2,29

0

Volume Albufeira

9,35

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,29

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Outras ocupações

0

38

0

0

38,39

Vinha

2

19

0

0

21,55

Olival

12

106

0

0

117,53

0

7

0

0

7,23

45

402

0

0

446,94

0

29

0

29

Pomares
Culturas arvenses e forrageiras
Espaço florestal

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

2 Sítios arqueológicos na zona da albufeira projetada com o mesmo topónimo Monte Velho
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Gema e Água Branca

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Odemira

Freguesia(s) B. Reg

Colos

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Beja

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Aproveitamento de interesse local, em zona de grande propriedade. Atualmente já existem algumas
áreas regadas com base em furos individuais.--------------xxxxxxx------------------------TOTAIS
BENEFICIÁRIOSÁrea de Abrangência Prevista ->1419,313

Área (ha)

1006 Nº Beneficiários

68 Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a intervencionar situa-se numa região de grande propriedade, onde as culturas de sequeiro e
a pecuária são as principais atividades agrícolas. Com a disponibilização de água, através desta
intervenção, pretende-se que ocorra uma alteração do panorama agrícola da região, através da
conversão para culturas mais rentáveis, ou mesmo como um complemento ao setor pecuário, com a
produção de alimento verde para os animais.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Sado

Linha Água

Ribeira da Gema

Bacia Dominada (ha)

17,7

Altura da Barragem (m)

21

Afluência Média (hm3)

0,8 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

1,91

Volume Albufeira

10,5

0
0

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,91

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Vinha

0

13

0

0

12,57

Olival

0

24

0

0

23,96

Pomares

0

0

0

0

0,19

969

0

0

969,24

Culturas arvenses e forrageiras
Espaço Florestal

0

350

0

350

Outras ocupações

0

63

0

63

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Monte das Ferrarias
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Ligação à Albufeira Pego do Altar

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Alcácer do Sal; Viana Alentejo;

Freguesia(s) B. Reg

Torrão; Santa Suzana; Alcáçovas;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Beja

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

O projeto prevê a concretização de 18,5 km de circuito hidráulico principal, totalmente gravítico, com
um primeiro trecho de 10 km de adução, passando pelo rio Xarrama no final dos cerca de 3km
iniciais, onde se fará um ponto de entrega para reforço complementar/alternativo da albufeira de
vale de Gaio e desenvolvendo-se o traçado até um reservatório de regularização na cota mais alta do
circuito- cota( 145)- com cerca de 50.000 m3 de capacidade útil de armazenamento. O segundo
trecho tem um desenvolvimento de 8,5 km até à albufeira de Pego do Altar.

Área (ha)

2500 Nº Beneficiários

20 Investimento

9 500 000 €

3 800 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

Área de intervenção maioritariamente de grande e média propriedade, na sua maioria em sequeiro e
com algum regadio deficitário com fontes próprias (charcas e furos), que serão desativados.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Circuito Hidraulico de Vale de Gaio

Bacia Hidrográfica

Rio Sado

Linha Água
Bacia Dominada (ha)

Afluência Média (hm3)
Necess. água (hm3/ano)

Altura da Barragem (m)

V. Ecológico (hm3)
7,5

Volume Albufeira

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

7,5

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 Sítios arqueológicos: Calçadinha, Pedra da Anta, São Frausto 1 (ou Fausto) e São Fausto 2 (ou
Fraústo)
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Lucefecit - Capelins

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Alandroal

Freguesia(s) B. Reg

Capelins; Terena

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

PNRegadios - 1.º Aviso.

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Circuito hidráulico principal com início numa captação na albufeira de Alqueva, através de uma
estação elevatória, uma conduta elevatória com 0,5 km e um reservatório. A rede de rega terá cerca
de 15 km e 15 hidrantes. Aumento da capacidade de armazename

Área (ha)

907 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Évora

25 Investimento

4 721 530 €

5 206 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

10,65

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Compreendendo 1400ha a servir reforço de 300 ha do bloco atual do Aproveitamento do Lucefecit,
que se localiza no concelho do Alandroal, a sul de Terena e próximo de Capelins – interessa
essencialmente zonas de grande propriedade com algum olival.
Correção de carência de recurso na albufeira do Lucefecit e aumento da área beneficiada deste
Aproveitamento, cuja Associação tem grande expectativa na sua concretização. Condições para
rápida adesão e criação/fixação de empregos.

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

15
1

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água
Bacia Dominada (ha)

11.000

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

200

2,7

Volume Albufeira

200

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

2,7

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

2613

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Culturas arvenses e forrageiras

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

597

0

0

0

Espaço florestal

0

0

0

0

Outras ocupações

0

14

0

14

Olival

139

Vinha

172

0

0

0

0

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

596,79

139,35

Ambiente
Património Natural

Regadio (Ha)

1 Sítios arqueológicos: Monte dos Canhões 4
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172,46

Marmelar

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Vidigueira

Freguesia(s) B. Reg

Marmelar

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Beja

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Circuito hidráulico principal com início na estação elevatória de Pedrogão 1, a rede de rega terá cerca
de 6 km e 20 hidrantes.

Área (ha)

650 Nº Beneficiários

86 Investimento

4 650 000 €

7 154 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

8,69

Entidade já Constituída?

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Socio-Economia

A intervenção situa-se, junto a Marmelar, interessando pequena propriedade na sua maior parte.
Zona deprimida e de tradição agrícola. Condições para rápida adesão e criação/fixação de empregos.

Tipologia Promoto

Empresa Pública

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

24
1

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Pedrogão

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

1,95

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

1,95

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

2927

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Cereais

35

0

0

0

25

Olival

61

36

0

9

196

Girassol

17

0

0

0

0

Pastagem

17

0

0

0

0

Trigo

0

156

0

39

0

Cevada

0

120

0

30

0

Forragens de cereais

0

208

0

52

49

Milho

0

0

0

0

31

Vinha

0

0

0

0

39,37

Horticolas

0

0

0

0

14

Fruticolas

0

0

0

0

6

Melão

0

0

0

0

40

Cebola

0

0

0

0

5

Alperce

0

0

0

0

5

Amendoal

0

0

0

0

111
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Ambiente
Património Natural

Geosítio "Monte Pinel" junto do limite exterior do bloco.

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 Sítios arqueológicos: Marmelar

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Messejana

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Ourique; Aljustrel

Freguesia(s) B. Reg

Messejana; Uniao Freguesias de Panoias e Conceicao

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Em fase de avaliação de impacte ambiental.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

CHP tem cerca de 25 Km, com captação no R3 e adução às barragens de Monte da Rocha e Miguéis.
A Rede de Rega terá cerca de 25 km e 80 hidrantes. Abastecimento direto à ETA de Monte da Rocha
e ao Canal distribuidor geral a jusante da barragem.

Área (ha)

2700 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Beja

48 Investimento

19 000 000 €

7 037 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

8,96

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

A intervenção é feita numa área de grande e pequena propriedade, com olival tradicional e culturas
de sequeiro. O reforço a Monte da rocha dá garantia do benefício hidroagrícola a mais de 3700ha
servidos a partir desta albufeira e garante a fiabilidade desta importante origem de água para
abastecimento público.

Tipologia Promoto
REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

70
2

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

200

8,1

Volume Albufeira

200

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

8,1

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

1335000

1068000

9993

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Milho

144

0

0

0

342

Olival

252

151

0

38

829

Pastagem

144

0

0

0

0

Trigo

0

648

0

162

0

Cevada

0

497

0

124

0

Forragens de cereais

0

864

0

216

275

Cereais

0

0

0

0

116

Horticolas

0

0

0

0

60

Fruticolas

0

0

0

0

68

Melão

0

0

0

0

100

Cebola

0

0

0

0

19

Alperce

0

0

0

0

19

Amendoeira

0

0

0

0

331
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

4 Sítios arqueológicos: Pedra d'Anta 1, Pedra d'Anta 2, Cerro dos Enforcados e Minas do
Montinho / Minas da Herdade do Montinho

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Moinho do Escaravelho

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Santiago do Cacém

Freguesia(s) B. Reg

União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra; União das
freguesias de São Domingos e Vale de Água;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Setúbal

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Zona de grande propriedade, a montante das áres servidas pelo aproveitamento do Campilhas e Alto
Sado.-------------xxxxxxxxxxxxx--------------------TOTAIS BENEFICIÁRIOSÁrea de Abrangência
Prevista ->469,2484Área de Abrangência a regar->311,

Área (ha)

312 Nº Beneficiários

58 Investimento

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a intervencionar situa-se numa região de grande propriedade, onde as culturas de sequeiro e
a pecuária são as principais atividades agrícolas.
Com a disponibilização de água, através desta intervenção, pretende-se que ocorra uma alteração do
panorama agrícola da região, através da conversão para culturas mais rentáveis, ou mesmo como um
complemento ao setor pecuário, com a produção de alimento verde para os animais.
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Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Sado

Linha Água

Ribeira de São Domingos

Bacia Dominada (ha)

41,6

Altura da Barragem (m)

30

Afluência Média (hm3)

2,08 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)

0,6

Volume Albufeira

11

0
0

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Olival

0

6

0

0

5,87

Pomares

0

0

0

0

0,23

31

275

0

0

305,51

Espaço florestal

0

135

0

135

Outras ocupações

0

22

0

22

Culturas arvenses e forrageiras

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Não existe intercepção com nenhum sítio arqueológico ou área classificada

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Monsaraz

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Reguengos de Monsaraz

Freguesia(s) B. Reg

Corval; Monsaraz

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Situação

PNRegadios - 1.º Aviso.

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Circuito hidráulico principal com captação na albufeira de Alqueva com uma estação elevatória,
adução de 2 km e reservatório de regularização - a partir de qual se fará toda a distribuição de forma
gravítica. A rede de rega terá cerca de 37 km e 35 hidrantes.

Área (ha)

2500 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Évora

215 Investimento

11 024 230 €

4 410 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

11,7

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

129

Outros empregos criados

Área com cerca de 2.500 ha, situados no Concelho de Reguengos de Monsaraz, nas proximidades de
Monsaraz, S. Pedro do Corval e Telheiro, que inclui áreas de grande e pequena propriedade com
vinha e olival. Grande interesse dos beneficiários e da CARMIM (Cooperativa Agrícola De Reguengos
De Monsaraz). Condições para rápida adesão e criação/fixação de empregos.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

200

7,5

Volume Albufeira

200

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

7,5

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

11294

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Milho

133

0

0

0

Olival

233

140

0

35

764

Girassol

67

0

0

0

85

Pastagem

67

0

0

0

Trigo

0

600

0

150

Cevada

0

460

0

115

Forragens Cereais

0

800

0

200

109

Cereais

0

0

0

0

96

Vinha

0

0

0

0

351

Horticolas

0

0

0

0

167

Tomate

0

0

0

0

5

Fruticolas

0

0

0

0

36

Amendoal

0

0

0

0

386
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Sítios arqueológicos (51) - Área de grande sensibilidade arqueológica. É de destacar a elevada
concentração de monumentos megaliticos (antas e menires). Património classificado (2) "Menir
de Santa Margarida" (IIP - Imóvel de Interesse Público); "Menir da

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Pardiela

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Évora; Redondo;

Freguesia(s) B. Reg

Santa Suzana; Montoito;

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de Execução da Barragem executado mas suspenso (DGADR) - Projecto de execução das
Infra-estruturas

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Zona de grande propriedade, contigua ás áres servidas pelo aproveitamento da Vigia e pelo Bloco de
Monte Novo/EFMA. O âmbito deste aproveitamento prevê-se tambem construir 2 Estações
Elevatórias, Rede de Rega: 16,1 km, Rede de Drenagem: 24,3 km e Rede V

Área (ha)

1462 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Évora

214 Investimento

27 650 000 €

18 912 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

A área a intervencionar situa-se junto ao Aproveitamento Hidroagrícola da Vigia e o Bloco de Monte
Novo/EFMA. É uma zona de grande propriedade, onde culturas como olival, vinha e cereais, que
ocupam as maiores áreas.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem a construir

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Ribeira da Pardiela

Bacia Dominada (ha)

27,1

Altura da Barragem (m)

27

Afluência Média (hm3)

3,26 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

3,17

0

Volume Albufeira

18

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

3,17

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Vinha

144

336

0

0

480,64

Olival

155

362

0

0

517,36

0

3

0

0

3,26

461

0

0

0

460,75

Espaço Florestal

0

3

0

3

Outras ocupações

0

70

0

70

Pomares
Culturas arvenses e forrageiras

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Anta da Herdade de Montinho
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Póvoa - Moura

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Moura

Freguesia(s) B. Reg

Povoa São Miguel; Amareleja; Santo Agostinho; São João Batista e Santo Amador

Maturidade

5 - Declaração de Impacto Ambiental emitida ou Projetos aprovados (se não for necessária DIA)

Situação

PNRegadios - 1.º Aviso.

Apreciação Global

3 – Processo de aprovação pela ANR em curso

Descrição Sucinta

O circuito hidráulico principal terá cerca de 15 Km, com uma captação na albufeira de Alqueva,
estação elevatória e dois reservatórios, que beneficiarão áreas na margem esquerda do Ardila até
junto de Moura, na zona envolvente da Póvoa e da Amareleja.

Área (ha)

9881 Nº Beneficiários

Distrito(s)

Beja

2675 Investimento

49 500 000 €

5 010 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

10,78

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

290

Outros empregos criados

Área com cerca de 10.000ha, no Concelho de Moura, nas proximidades da Póvoa, Moura, Amareleja
e Estrela. Constituído por grande e pequena propriedade, com olival tradicional e alguma vinha. Zona
deprimida e particularmente suscetível à desertificação, com grande expectativa dos beneficiários da
Cooperativa de Moura e Barrancos e da C.M. de Moura. O CHP poderá cumprir também funções de
garantia de origens de água para abastecimento público para situações extremas. Condições para
rápida adesão e criação/fixação de empregos.
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4

Tipologia Promoto

Empresa Pública

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

29,64

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Regularização?
29,64

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

34077

Ocupação cultural
Anteriormente
Cultura

Regadio Insipiente (Ha)

Posteriormente

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Sequeiro (Ha)

Regadio (Ha)

Cereais

527

0

0

0

380

Olival

922

553

0

138

2955

Girassol

264

0

0

0

732

Pastagem

264

0

0

0

0

Trigo

0

2372

0

593

0

Cevada

0

1818

0

454

0

Forragens Cereais

0

3162

0

790

747

Milho

0

0

0

0

464

Vinha

0

0

0

0

598,56

Horticolas

0

0

0

0

895

Tomate

0

0

0

0

20

Fruticolas

0

0

0

0

144

Amendoal

0

0

0

0

972
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

15 Sítios arqueológicos: São Pedro, Vale do Carvão 3, Vale do Carvão 4, Pipa, Ladeirinha Branca,
Ronca de Cima 2, Herdade do Pessegueiro, Pardaloqueira/Pardouqueira, Forca, Mata Sete, Seixo
Branco, Monte das Freiras 3, Marco Alto, Quinta de São Joaquim 1

REGADIO 2030 - Levantamento do Potencial Desenvolvimento do Regadio de Iniciativa Pública no Horizonte de uma Década

Redondo

Informação principal
Região

Alentejo

Concelho(s)

Redondo

Freguesia(s) B. Reg

Montoito;

Maturidade

1 - Estudos preliminares

Distrito(s)

Évora

Situação
Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

Estas infraestruturas, dadas as limitações de recursos hídricos regularizados existentes, só podem
beneficiar cerca de 1500 ha e têm início na albufeira da Vigia, na margem direita junto à Ribeira da
Cortiça. Na margem, junto à captação, será instalada a

Área (ha)

1489 Nº Beneficiários

238 Investimento

9 500 000 €

6 380 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

As explorações agrícolas existentes no vale da Ribeira da Vigia, a montante da albufeira existente, no
concelho de Redondo. A área beneficiada é constituída na sua grande maioria por pequena
propriedade que, na sua quase totalidade, está plantada com vinhas, as quais em grande parte já são
regadas imperfeitamente com água subterrânea, captada localmente através de furos e poços.

Tipologia Promoto
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Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem da Vigia

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Ribeira do Vale do Vasco

Bacia Dominada (ha)

125,32

Altura da Barragem (m)

30

Afluência Média (hm3)

16 V. Ecológico (hm3)

1

Necess. água (hm3/ano)

4,5

1

Volume Albufeira

16,7

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

4,5

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Ocupação cultural
Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Cultura

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Vinha

36

691

0

0

727,48

Olival

32

183

0

0

215,7

6

31

0

0

36,8

51

458

0

0

508,8

Espaço florestal

0

4

0

4

Outras ocupações

0

244

0

244

Pomares
Culturas arvenses e forrageiras

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

8 Sítios arqueológicos: Menir das Vinhas, Anta do Monte Branco, Anta do Vale de Anta/ Valdanta,
Anta da Zorreira, Cabida, Arnalha 1, Vale de Sobrados 1 e Vale de Sobrados 2
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Reguengos

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Portel; Évora; Redondo; Reguengos de Monsaraz

Freguesia(s) B. Reg

Monte Trigo; São Manços e São Vicente do Pigeiro; Montoito; Reguengos Monsaraz; Corval

Maturidade

5 - Declaração de Impacto Ambiental emitida ou Projetos aprovados (se não for necessária DIA)

Beja; Évora

Situação
Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

O Circuito Hidráulico Principal (CHP) tem a sua tomada no Canal Alamos-Loureiro e cerca de 25 km de
desenvolvimento de adução, reforçando no final a albufeira da Vigia e incluindo uma estação
elevatória e dois reservatórios.

Área (ha)

10273 Nº Beneficiários

2325 Investimento

58 775 000 €

5 721 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

10,52

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)
Outros empregos criados

Área com cerca de 10.100ha no Concelho de Reguengos de Monsaraz, situados junto a Reguengos,
S.Vicente do Pigeiro, S. Pedro do Corval e Monte do Trigo. Interessando zonas de pequena
propriedade com vinha já instalada junto de Reguengos e S.Vicente do Pigeiro e zonas de grande
propriedade localizadas junto a Monte do Trigo, a Norte de S. Vicente do Pigeiro e perto de S.Pedro
do Corval (Herdade da Revilheira - propriedade do Estado) e ainda uma zona mais a norte junto a
Aldeias de Montoito com pequena propriedade, já com vinha sequeiro e que será uma extensão
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615
4

natural do Perímetro da Vigia.
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

30,81

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Regularização?
30,81

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

3310000

2250000

55969

Ocupação cultural

Cultura
Cereais

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

121

0

0

0

542

Milho

44

0

0

0

199

Olival

754

0

0

0

1849

Vinha

996

0

0

0

4161

14

0

0

0

65

126

0

0

0

568

Trigo

2466

0

0

308

0

Cevada

1890

0

0

236

0

Outras culturas temporárias

3863

0

0

483

0

0

0

0

0

1862

Fruticolas
Forragem de cereais

Amendoal
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Sítios arqueológicos (31) área de grande sensibilidade arqueológica e Património Classificado
sobreposição parcial com a respetiva zona especial de proteção "Complexo Arqueológico dos
Perdigões" (Monumento Nacional).; "Bloco Insculturado na Herdade da Capela / Perdigões (IIP Imóvel de Interesse Público).
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São Bento

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Serpa

Freguesia(s) B. Reg

Vila Verde de Ficalho; União de Freguesias de Vale de vargo e Vila Nova de São Bento; União de
Freguesias de Salvador e Santa Maria.

Maturidade

5 - Declaração de Impacto Ambiental emitida ou Projetos aprovados (se não for necessária DIA)

Beja

Situação
Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

O circuito inicia-se na estação elevatória da Laje e utiliza a 2ª fase desta. A conduta elevatória terá
cerca de 8,5 Km (dos quais 1,5 km já se encontram instalados) até ao reservatório, a partir do qual
toda a rede se desenvolve de modo gravítico. A rede de rega terá cerca de 58 km e 100
hidrantes.Instalação de uma central fotovoltaica no pé de jusante da barragem da Laje, junto da EE.

Área (ha)

4232 Nº Beneficiários

613 Investimento

19 926 000 €

4 708 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

18,5

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

150

Outros empregos criados

Área com cerca de 3.500ha, no Concelho de Serpa, nas proximidades de Vª Nova de S. Bento, Vale de
Vargo e Á do Pinto, interessando a Herdade da Abóbada (propriedade do Estado) e alternando zonas
de grande propriedade com outras de pequena propriedade. Área suscetível à desertificação, com
grande expectativa dos beneficiários e boas condições de muito rápida adesão. Projeto que pode
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criar e fixar empregos.
Tipologia Promoto

Empresa Pública

Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Ardila

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

13,9

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

13,9

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)
Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Tipo Produção electrica

0

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

4590000

1500000

19131

Ocupação cultural

Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Cereais

127

0

0

0

190

Milho

127

0

0

0

190

Olival

698

1185

0

169

2666

Pastagem

317

0

0

0

0

Trigo

444

0

0

63

0

Cevada

444

0

0

63

0

Outras culturas temporárias

889

0

0

127

0

0

0

0

0

762

Amendoal
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

15 sítios arqueológicos: Monte do Facho 1, Monte do Facho 2, Monte do Facho 3, Talho do
Chaparrinho, São Bento, Barranco do Salto 1, Abóboda / Abóbada / Herdade da Abóboda /
Herdade da Abóbada, Valverde, Tojosas de Baixo 1, Tojosas de Baixo 2, Borralhos, Valadas,
Messangil 1/ Fonte de São Miguel Finis, Messangil 2, Frades
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Vidigueira

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Vidigueira; Cuba

Freguesia(s) B. Reg

Vila Frades; Vidigueira; Vila Ruiva; Vila Alva

Maturidade

5 - Declaração de Impacto Ambiental emitida ou Projetos aprovados (se não for necessária DIA)

Beja

Situação
Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Descrição Sucinta

Área de Vila Alva - captação através com uma sobrepressora junto ao Canal Alvito-Pisão, com uma
adução principal de 1,9 Km e um reservatório. A rede de rega tem cerca de 12,5 Km e terá 34
hidrantes e beneficia 620 ha. Área de Vila de Frades - tem início numa conduta a jusante da estação
elevatória de Cuba-Este 1, com adução de 2,5km e um reservatório. A rede de rega terá 27 Km e
cerca de 95 hidrantes e beneficia 1300ha. Área de Alcaria – tem início no hidrante H6.1 do bloco de
Selmes, a rede de rega tem 5,6 km, com 16 hidrantes e beneficia 270 ha. Instalação de fotovoltaica
flutuante de 1MW no reservatório de Cuba Este.

Área (ha)

2190 Nº Beneficiários

1534 Investimento

9 585 000 €

4 377 €

/Ha

Sócio-Economia
TIR

15,9

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Empregos agricolas criados (UTA)

108

Outros empregos criados

Área com 1800 ha, nos Concelhos de Cuba e Vidigueira, constituída por 2 zonas distintas: Junto a Vila
Alva e Vila Ruiva com pequena propriedade, ocupada essencialmente com vinha; Junto à Vidigueira e
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Vila de Frades, zona de pequena propriedade com pomares e vinhas já instaladas;
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

EFMA/Alqueva

Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana

Linha Água

Rio Guadiana

Bacia Dominada (ha)

11.000

Altura da Barragem (m)

Afluência Média (hm3)

2000 V. Ecológico (hm3)

200

Necess. água (hm3/ano)

7,57

200

Volume Albufeira

4150

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

7,57

Outros usos

Origens de água:

Tarifário
Descrição

Actual
Tx Conservação Tx Exploração

Futura
Tx Conservação Tx Exploração

Tarifário Baixa Pressão

0

20

0

0,032

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)
Balanço Carbono Futuro (T CO2e)

Fotovoltaica

Produção elétrica anual (kWh)

3170000

1500000

8530

Ocupação cultural

Cultura

Anteriormente
Regadio Insipiente (Ha) Sequeiro (Ha)

Posteriormente
Sequeiro (Ha) Regadio (Ha)

Regadio (Ha)

Milho

164

0

0

0

99

Olival

296

537

0

77

986

Vinha

164

0

0

0

256

33

0

0

0

99

Trigo

276

0

0

39

0

Cevada

184

0

0

26

0

Girassol

0

230

0

33

0

Outras culturas temporárias

0

307

0

44

0

Amendoal

0

0

0

0

335

Forragem de Cereais
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Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural

Sítios arqueológicos (7) e Património Classificado sobreposição com as respetivas zonas especiais
de proteção e não com os monumentos em si "Barragem romana de Nossa Senhora da Represa"
(IIP - Imóvel de Interesse Público); "Ermida de Nossa Senhora da Rep
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Xévora

Informação principal
Região

Alentejo

Distrito(s)

Concelho(s)

Campo Maior

Freguesia(s) B. Reg

N.ª Sr.ª da Graça dos Degolados, N.ª Sr.ª da Expectação e S.
João Baptista

Maturidade

4 - Projeto de execução concluído

Situação

Projecto de execução das Infra-estruturas de rega (DGADR).
Estudo de Impacte Ambiental (caducado).

Apreciação Global

1 – Aprovado pela Autoridade Nacional de Regadio (ANR)

Portalegre

Descrição Sucinta
Área (ha)

1764 Nº Beneficiários

73 Investimento

0€

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?

Outros empregos criados

Socio-Economia
Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água

Barragem Abrilongo
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0€

/Ha

Bacia Hidrográfica

Guadiana

Linha Água

Ribeira Abrilongo

Bacia Dominada (ha)

124

Afluência Média (hm3)

V. Ecológico (hm3)

Necess. água (hm3/ano)
Altura da Barragem (m)

29

Volume Albufeira

19,9

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)
Uso para Rega (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural
Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano
Património Cultural
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Azinhal

Informação principal
Região

Algarve

Concelho(s)

Castro Marim

Freguesia(s) B. Reg

Azinhal

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Estudo de Impacte Ambiental e Projecto de Execução (DRAPAlg)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É um pequeno aproveitamento de impacto local e social significativo, que beneficia os solos das
varzeas desta ribeira.

Área (ha)

Distrito(s)

25 Nº Beneficiários

Faro

40 Investimento

1 825 000 €

73 000 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É uma zona de pequena propriedade em que já existe alguma agricultura regada.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana
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/Ha

Linha Água

Barranco do Picarral

Bacia Dominada (ha)

2,3

Altura da Barragem (m)

15

Afluência Média (hm3)

0,23 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,09

0

Volume Albufeira

0,236

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,09

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Sobreposição parcial com SIC "Guadiana" (PTCON0036)

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Alcaria das Choças
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Furnazinhas

Informação principal
Região

Algarve

Concelho(s)

Castro Marim

Freguesia(s) B. Reg

Odeleite

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Projecto de execução e Estudo de Impacte Ambiental (DRAPAlg)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É um pequeno aproveitamento de impacto local e social significativo, que beneficia os solos das
varzeas desta ribeira. A origem de água parece ter pouco potencial para a área a regar.

Área (ha)

Distrito(s)

62 Nº Beneficiários

Faro

86 Investimento

1 710 400 €

27 587 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É uma zona de pequena propriedade em que já existe alguma agricultura regada.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana
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/Ha

Linha Água

Ribeira Chão da Parreira

Bacia Dominada (ha)

1,5

Altura da Barragem (m)

19

Afluência Média (hm3)

0,15 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,22

0

Volume Albufeira

0,549

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Controlo Cheias?

Abastec. Público (hm3)

Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,22

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Alcarias de Furnazinhas
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Montes do Beliche

Informação principal
Região

Algarve

Concelho(s)

Tavira

Freguesia(s) B. Reg

Santa Maria

Maturidade

3 - Projeto de execução em elaboração ou carente de revisão

Situação

Estudo de Impacte Ambiental e Projecto de Execução (DRAPAlg)

Apreciação Global

4 – Processo de aprovação pela ANR não iniciado

Descrição Sucinta

É um pequeno aproveitamento de impacto local e social significativo, que beneficia os solos das
varzeas desta ribeira.

Área (ha)

Distrito(s)

32 Nº Beneficiários

Faro

36 Investimento

2 142 000 €

66 938 €

Sócio-Economia
TIR

Empregos agricolas criados (UTA)

Entidade já Constituída?
Socio-Economia

Outros empregos criados

É uma zona de pequena propriedade em que já existe alguma agricultura regada.

Tipologia Promoto
Recursos Hídricos
Descrição Origem Água
Bacia Hidrográfica

Rio Guadiana
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/Ha

Linha Água

Ribeira do beliche

Bacia Dominada (ha)

5,54

Altura da Barragem (m)

24

Afluência Média (hm3)

0,4155 V. Ecológico (hm3)

0

Necess. água (hm3/ano)

0,1127

0

Volume Albufeira

0,397

Tipologia do Circuito Hidráulico
Clas. Massa Água - Quantidade
Clas. Massa Água - Qualidade
Volumes/Consumos
Volumes Previstos (hm3):

Outras funções:

Abastec. Público (hm3)

Controlo Cheias?
Regularização?

Uso para Rega (hm3)

0,1127

Outros usos

Origens de água:

Tarifário

Energia
Consumo energético:

Geração Energética:

Consumo energético Atual (kWh)

Tipo Produção electrica

Consumo energético Futuro (kWh)

Produção elétrica anual (kWh)

Balanço Carbono Futuro (T CO2e)
Ocupação cultural

Ambiente
Património Natural

Não existe intercepção com nenhuma área classificada

Serviços de Ecossistema
Prevenção Combate Fogos
Integração em Plano

Património Cultural

1 Sítio arqueológico: Alcariais do Beliche
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