
Ilidio Martins/Carina Arranja 

Água	  e	  energia	  no	  regadio	  
Perspe/va	  do	  setor	  



FENAREG	  

Ø  Representa:	  
–  135	  mil	  hectares	  de	  regadio	  

–  25.000	  agricultores,	  organizados	  em	  28	  Associações	  

–  98%	  das	  organizações	  do	  setor	  	  
–  76%	  do	  regadio	  colecFvo	  nacional	  
–  20%	  do	  regadio	  nacional	  
	  	  

Agrupa	  enFdades	  dedicadas	  à	  gestão	  de	  água	  para	  rega	  
Associação	  sem	  fins	  lucraFvos	  
Associação	  de	  uFlidade	  pública	  
Fundada	  em	  2005	  
Defesa	  e	  promoção	  do	  desenvolvimento	  sustentado	  do	  regadio	  

Associados 
com mais de 
½ século de 
experiência 

3.500	  hm3,	  por	  ano,	  sob	  gestão	  dos	  nossos	  Associados	  	  
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75%	  
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6%	  
4%	  
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Água 
armazenada 

(não utilizada) 

Total de água utilizada por todos os sectores 
8.753.580x103 m3    7500 milhões de m3  

 

Agricultura 

Urbano 
Industria 

Energia 

UTILIZAÇÃO	  DE	  ÁGUA.	  Portugal	  

46%	  Água	  superficial	  
54%	  Água	  subterrânea	  

Dados:	  PNA	  2001	  

Embora haja água suficiente, devido aos ciclos meteorológicos irregulares e a questões 
geográficas, não conseguimos armazená-la em quantidade suficiente para dispor do recurso 
sempre que necessário 
 
Por vezes, não há água suficiente onde ela é mais precisa ou quando ela é mais precisa 

7500	  	  Milhões	  	  de	  	  m3	  

ÚlFmos	  dados	  
disponiveis	  
55%	  a	  60%	  



Dados:	  INE	  2013	  

Regadio.	  	  Portugal	  

Unidade: ha  
País	   2009	   2013	  

Super`cie	  regada	   	  469	  039	   	  479	  818	  
Norte	   	  121	  948	   	  124	  936	  
Centro	   	  109	  379	   	  95	  808	  
Lisboa	   	  23	  058	   	  24	  153	  
Alentejo	   	  194	  072	   	  213	  855	  
Algarve	   	  16	  170	   	  16	  785	  
Região	  Autónoma	  dos	  Açores	   	  	  284	   	  	  335	  
Região	  Autónoma	  da	  Madeira	   	  4	  128	   	  3	  947	  

	  	   	  	   	  	  

SuperOcie	  regada	  por	  NUTS	  II	  (2009-‐2013)	  

Em Portugal, dos 3.641.592 ha de SAU apenas 480 mil ha são regados  
 

52% das explorações agrícolas (264.419) dependem da disponibilidade de 
água para rega 
 



Regadio.	  Externalidades	  

  Mi/gação	  das	  alterações	  climáFcas	  
	  

  Combate	  à	  deserFficação	  
	  

  Contribui	  para	  riqueza	  dos	  ecossistemas	  (15	  a	  30%	  da	  água	  
desviada	  ou	  captada	  para	  rega	  retorna	  aos	  ecossistemas)	  

	  

  Motor	  de	  desenvolvimento,	  es/mulando	  economia	  local	  e	  
negócios	  em	  torno	  da	  agricultura	  e	  indústrias	  

	  

  Efeito	  mulFplicador	  –	  1	  ha	  de	  regadio	  produz	  5x	  mais	  do	  que	  1	  ha	  
de	  sequeiro	  e	  para	  responder	  a	  este	  aumento	  de	  necessidade	  de	  
alimentos	  teríamos	  de	  ter	  mais	  território...	  em	  detrimento	  de	  áreas	  
de	  floresta,	  áreas	  protegidas,	  etc.	  	  



Regadio.	  Externalidades	  

  As	  albufeiras	  hidroagrícolas	  são	  importantes:	  
  para	  as	  populações	  ao	  nível	  do	  turismo,	  desportos	  e	  lazer	  
  No	  combate	  aos	  fogos	  reforço	  do	  consumo	  humano,	  
cons/tuindo	  reservas	  estratégicas	  de	  água	  	  

	  

  Os	  projetos	  de	  regadio	  são	  polos	  de	  prosperidade	  e	  de	  emprego	  



•  Possível efeito nos recursos até 2030: 
      + 45% de energia                        +30% de água 
Podemos e devemos trabalhar para reduzir estas necessidades 
  

Desafios.	  Regadio	  
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Dados:	  INE,	  2011	  e	  MAOTE	  -‐	  Crescimento	  Verde,	  2014	  
	  	  

•  Satisfazer necessidades alimentares crescentes, pressupõe produzir: 
+ 50% em 2030            à          + 70% em 2050 

•  Maximizar/optimizar a eficiência de utilização dos recursos, de 
forma sustentada 

•  Contribuir de forma determinante para o equilíbrio da balança 
comercial agrícola em 2020   

Intensificar	  de	  
forma	  sustentável	  	  



Culturas	  regadas.	  Portugal	  

Milho	  
39%	  

Prados	  e	  forragens	  
24%	  

Fruteiras,	  olival	  e	  
vinha	  
13%	  

Horto-‐industriais	  
13%	  

Arroz	  
5%	  

Trigo	  e	  	  
girassol	  
4%	  

Outras	  
2%	  

Dados:	  INE	  2009	  
	  	  



Área	  Regada.	  Portugal	  

Dados:	  INE	   (1)	  Rácio	  VABpm	  a	  preços	  constantes	  e	  o	  consumo	  de	  água	  –	  dados	  GPP	  2014	  
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Reduziu	  33%	  em	  18	  anos	  

ProduFvidade	  da	  água	  (1)	  aumentou	  73%	  entre	  2000	  e	  2009	  



Área	  Regada.	  Portugal	  

Colectivo
Público 194.000

Privado 51.000

Individual Privado 295.000

TOTAL   540.000

Fonte: DGADR (SIR) e INE

55%

36%

9%

Valor anual da água utilizada
Disponibilidade total nacional de água
Sector 3

Regadios 
construídos 
pelo Estado 

Regadios 
construídos 
pelo Estado 

Regadios	  individuais	  

Regadios	  infraestruturados	  
	  pelo	  Estado	  

Regadios	  tradicionais	  



Energia.	  Portugal	  
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DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA 
 
 
 
 

A dependência energética é calculada a partir da expressão: 
 

                       [ ]         
                

 
Em que: 

Imp  Importações 
Exp  Exportações 
CEP  Consumo de Energia Primária 
NMI  Navegação Marítima Internacional 
AI  Aviação Internacional 

 
 

 

 
 

  

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

88.8% 83.9% 82.5% 83.3% 81.2% 76.1% 79.4% 79.4% 71.5%

A forte descida da 
dependência energética 
em 7,9%, de 2012 para 
2013, deveu-se sobre-
tudo à redução do 
consumo de carvão e 
gás natural na produção 
de energia elétrica, uma 
vez que a produção 
doméstica subiu 21%. 
Os maiores contributos 
vieram da produção 
hídrica com um au-
mento de 127% e eólica 
com 17%. A produção e 
exportação de pellets 
tem vindo a aumentar o 
seu peso no balanço 
energético, represen-
tando, em 2013, 6% das 
exportações (em teor 
energético). 
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Dados:DGEG	  

Energia.	  Portugal	  
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Custo	  da	  energia	  
•  Desde	  1999,	  o	  inicio	  das	  tarifas	  eléctricas	  por	  a/vidade	  regulada:	  

–  tarifas	  de	  uso	  global	  do	  sistema	  aumentaram	  773%	  

–  energia	  aumentou	  25%	  	  

•  Tarifas	  de	  eletricidade	  global	  aumentaram	  68%	  em	  2014	  

•  Taxas	  e	  impostos	  representam	  60%	  da	  fatura	  de	  energia	  

Dados:	  ERSE,	  GPP	  e	  DRE	  

Contratos	  sazonais	  de	  eletricidade	  para	  a	  agricultura	  	  1978-‐1983	  
Eletricidade	  verde	  (40%)	  para	  agricultura	  1994-‐2005	  

	  

	  	  

	  

Apoios que cessaram: 

•  Os	  aproveitamentos	  hidroagrícolas	  (sem	  Alqueva)	  têm,	  no	  seu	  conjunto,	  uma	  
potência	  instalada	  total	  de	  50.000	  kW,	  na	  maioria,	  com	  contratos	  de	  fornecimento	  
em	  Média	  Tensão	  

•  A	  factura	  energé/ca	  representa,	  para	  as	  Associações	  de	  Regantes	  que	  gerem	  estas	  
obras	  de	  rega,	  por	  ano,	  mais	  de	  2,2	  milhões	  de	  euros.	  Em	  alguns	  casos	  o	  custo	  da	  
energia	  chega	  a	  representar	  75%	  do	  preço	  da	  água	  para	  rega.	  

•  A	  produção	  de	  energia	  representou	  em	  2012	  uma	  receita	  de	  840.000	  €(socios	  da	  FENAREG)	  
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Nota: Entre 2002 e 2005 a atividade de Comercialização era designada por atividade de Comercialização no SEP Entre 1999 e 2007 a Tarifa de 
Energia era designada por Tarifa de Energia e Potência. 

 

1999 2000 2001 Variação 
2001/1999 2002 2003 2004 2005 Variação 

2005/2002 2006 2007 2008 Variação 
2008/2006 2009 2010 2011 Variação 

2011/2009 2012 2013 2014 Variação 
2014/2002

real 100 98 104 4% 100 97 101 104 4% 99 97 90 -9% 126 88 82 -35% 104 105 102 2%

nominal 100 101 111 11% 100 100 107 113 13% 110 111 104 -5% 148 104 97 -34% 123 127 125 25%

real 100 90 76 -24% 100 93 103 105 5% 102 114 147 43% 147 189 181 23% 173 209 225 125%

nominal 100 93 81 -19% 100 96 109 114 14% 114 131 170 50% 173 223 214 24% 205 251 274 174%

real 100 94 85 -15% 100 98 77 70 -30% 79 74 151 91% 164 164 144 -13% 159 166 167 67%

nominal 100 97 91 -9% 100 101 82 76 -24% 88 84 175 99% 193 194 170 -12% 188 200 203 103%

real 100 94 88 -12% 100 96 92 85 -15% 90 93 95 5% 100 100 86 -14% 96 102 100 0%

nominal 100 97 94 -6% 100 99 97 92 -8% 101 106 111 10% 117 118 102 -13% 114 123 122 22%

real 100 94 89 -11% 100 95 93 89 -11% 89 93 99 12% 91 101 92 1% 93 98 96 -4%

nominal 100 97 95 -5% 100 98 98 97 -3% 99 106 115 17% 107 119 110 3% 111 118 117 17%

real 100 86 87 -13% 100 131 138 194 94% 225 273 444 97% 50 483 684 1274% 661 647 715 615%

nominal 100 88 93 -7% 100 135 146 210 110% 251 312 515 106% 58 569 811 1290% 782 780 873 773%

real - - - - 100 286 437 337 237% 271 242 73 -73% 224 129 135 -40% 159 191 157 57%

nominal - - - - 100 295 462 365 265% 301 276 84 -72% 262 152 160 -39% 188 178 173 73%

real - - - - 100 166 255 243 143% 197 198 85 -57% 109 70 69 -37% 84 105 101 1%

nominal - - - - 100 171 269 263 163% 219 227 99 -55% 128 83 82 -36% 100 96 94 -6%

real - - - - 100 140 106 88 -12% 80 99 109 37% 127 126 108 -15% 100 99 99 -1%

nominal - - - - 100 144 112 95 -5% 88 113 127 43% 149 149 128 -14% 118 120 120 20%

Tarifas

Energia 

Uso Rede 
Transporte

Uso Rede 
Distribuição AT

Uso Rede 
Distribuição BT

Comercialização 
em MAT, AT e MT

Comercialização 
em BTE

Comercialização 
em BTN

Uso Rede 
Distribuição MT

Uso Global do 
Sistema
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Associações de Regantes e Beneficiários
Associação MT	  ou	  BTE	  ou	  BTN Potência	  Instalada	  kVA Potência	  Contratada	  (kW) Energia	  Activa	  (kWh) Produção	  (GW)

Odivelas MT 15.825,00 6.224,14 4.731.113,75
Campilhas MT 300,00 194,69 375.067,08
Mondego MT 1.050,00 686,81 473.283,16
Lezíria MT 9.250,00 3.043,75 4.907.332,00
Cela BTE 112,00 112,00 85.308,00

MT 3.325,00 900,00 1.690.137,00
BTE 69,00 41,41 22.551,00

Alvor MT 250,00 116,25 46.093,20 0,10
MT 800,00 484,00 925.137,00
BTE 27,60 27,60 11.060,00

Roxo MT 3.200,00 1.488,00 1.360.850,00
Minutos MT 1.860,00 1.860,00 2.716.392,00
Idanha MT 1.700,00 820,32 1.066.209,00 1,20
Caia MT 415,00 241,00 338.658,01 1,60

Sotavento MT 1.210,00 562,65 1.126.740,00
MT 1.850,00 567,00 798.000,00 1,10
BTE 104,00 41,41 46.000,00
MT 750,00 233,00 3.583,25
BTE 174,82 174,82 63.156,00
BTN 95,22 95,22 45.552,00

Alvega MT 680,00 316,21 240.042,00
Lucefecit MT 2.800,00 1.302,00 1.692.324,00
Sorraia MT 3.825,00 1.939,80 1.413.504,00 10,70

Vale do Sado 7,10
TOTAL 49.672,64 21.472,08 24.178.092,45 21,80

Dados referentes a 2013

Lis

Silves

Vigia

Mira



Estrutura	  de	  custos.	  Distribuição	  

Associações	  de	  Regantes	  e	  Beneficiários	  	  	  

Dados:	  ARB’s	  



Estrutura	  de	  custos.	  Produção	  

Agricultores	  

Energia 255,00€ 
Água 252,90€ 
E+A 507,90€ 

Energia 63,00€ 
Água 417,10€ 
E+A 480,10€ 

Milho.	  Dotação	  7000	  m3/ha	  
Dados:	  GPP	  e	  COTR	  



Água	  &	  Energia.	  Consumos	  unitários	  

Ganhos	  de	  eficiência	  de	  46%	  no	  uso	  da	  água	  
Consumo	  de	  energia	  elétrica	  aumentou	  580%	  	  

Dados:	  DGADR	  -‐	  SIR	  e	  ARB’s	  

Apenas	  ¼	  da	  área	  é	  regada	  por	  gravidade	  	  
Rega	  de	  culturas	  permanentes	  é	  feita	  por	  gota	  a	  gota	  em	  88%	  da	  área	  regada	  
Rega	  de	  culturas	  temporárias	  é	  feita	  por	  aspersão	  em	  52%	  da	  área	  regada	  
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11PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA 

Exemplos de conexão entre água e energia (Vera Gregório e Margarida Martins, 2011):

• Entre 6 –18% da procura energética das cidades é consumida no transporte e tratamento de água;

• Tecnologias mais sofisticadas para tratamento de águas requerem consumos energéticos mais elevados;

• Decréscimos nos níveis de água dos reservatórios diminuem a capacidade de produção de energia hidroeléctrica 
e de arrefecimento das centrais termoeléctricas;

• Os decréscimos nos níveis dos aquíferos aumentam os consumos energéticos necessários para bombeamento 
de água, o que nalguns casos poderá conduzir a outros problemas de subsidência dos solos;

• A produção de eletricidade requer grandes quantidades de água;

• A exploração e produção de energia desperdiçam elevadas quantidades de água.

A intrínseca interdependência da disponibilidade dos recursos água e energia reflete-se, naturalmente, numa 

estreita interdependência dos custos associados à água e à energia: i) custo da água para o setor energético e ii) 

custo da energia na produção de água para o utilizador final, com reflexos na estrutura socioeconómica.

Figura 6 - Conexão água - energia

Extraído de: Água e energia - Conexões para uma nova sustentabilidade (Vera Gregório e Margarida Martins, 2011).

Nexus Água - Energia

Água para Energia
A produção de energia e 

eletricidade requerem água:

Energia para água

requerem eletricidade:

Pegada da água
da energia

Pegada da energia
da água



•  Melhorar sistemas de medição, monitorização e controlo desde origem da água ao 
consumo das culturas 

Desafios.	  REGADIO	  

•  Aperfeiçoar técnicas de regadio p/ redução do consumo de água 

•  Reutilizar águas residuais tratadas 

•  Adequar dotações de rega às necessidades hídricas reais 

•  Minimizar perdas de água no transporte da origem à parcela 

•  Implementar auditorias hídricas regulares aos sistemas de distribuição e de rega 



Hoje	  regar,	  muito	  mais	  
que	  sensibilidade,	  é	  
uma	  ciência	  que	  está	  
cada	  vez	  mais	  ao	  
alcance	  dos	  agricultores	  



•  Melhorar sistemas de medição, monitorização  e 
controlo do consumo de energia desde origem de 
água ao consumo das culturas 

Desafios.	  ENERGIA.	  REGADIO	  

•  Modernizar equipamentos de captação e adução, 
procurando maior eficiência energética  

•  Implementar auditorias energéticas regulares aos 
sistemas de distribuição e de rega 

•  Introduzir energias alternativas 

•  Adequar sistema tarifário aos consumos reais 

•  Aumentar capacidade de produção hidroeléctrica 
instalada  



•  Modificar	  taxa	  de	  potência	  contratada	  duas	  vezes	  ao	  ano:	  ter	  um	  contrato	  na	  
época	  de	  maior	  consumo	  e	  outro	  muito	  inferior	  nos	  meses	  em	  que	  não	  se	  rega	  

ou	  	  

•  Facturar	  pela	  potência	  real	  registada	  e	  não	  pela	  teórica	  contratada	  

Propostas	  da	  FENAREG:	  

Desafio	  Energia.	  Regadio	  
•  Contratos de potência não adequados à sazonalidade da atividade: 

–  Agricultura paga por um serviço que não utiliza: de Outubro a Abril, sendo 
obrigatório contratar a potência máxima durante todo o ano 

–  Taxa de potência representa 40 a 52% da factura eléctrica 

•  Mercado pouco competitivo 



Outros	  desafios.	  REGADIO	  

Fiscalidade	  Verde	   Crescimento	  Verde	  

Aumento	  

taxas	  

Fundo	  Crescimento	  Verde	  

Fundo	  
Natureza	  

FPRH	  

Fundo	  
Carbono	  

etc...	  

Serviços?	  
Transparência?	  

Resultado:	  Aumento	  de	  impostos	  

?	  



•  Aumento da taxa de ocupação das áreas equipadas  

•  Alternativas culturais  
–  “tabu” da agricultura apenas para alimentação 

•  Mercado  
–  Dificuldades de organização (contratos e frescos) 

•  Ambientais  
–  garantir que a tecnologia de produção continue a evoluir tanto como as técnicas 

de conservação ambiental 

•  Politicas (apoios, incentivos, estímulos, controle de qualidade....) 

•  Investimento (é determinante a continuação do investimento no regadio, o 
qual garante um retorno mais elevado e com maior segurança) 

Outros	  desafios.	  REGADIO	  



RECONHECIMENTO DO REGANTE POR CLASSE (de eficiência) 

• Obter classe de regante 

•  Plano de fertilização 

•  Plano de rega (Balanço semanal com pluviómetro) 

•  Inspecção equipamento de rega (inclui bombagem) 

A7.5.	  USO	  EFICIENTE	  DA	  ÁGUA	  V.PDR	  5.5.2014	  

Condição: área mínima de 1 ha, sistema rega aspersão, localizada ou subterrânea 

C
om

pr
om

is
so

s 
ba

se
: 

•  Inspecção componente geração/alimentação eléctrica 

A
di

ci
on

al
: 

⎩ Regante Classe B 

⎩ Regante Classe A+ 

•  Sondas de humidade do solo 
⎩ Regante Classe A 

+ Eficiente 
Apoios até 

Modulações de área 100% - 80% - 50% 

Dados:	  GPP	  2014	  
	  	  

CERTIFICAÇÃO HIDRICA DOS PRODUTOS AGRICOLAS 
A	  Fenareg,	  em	  parceria	  com	  uma	  universidade	  está	  a	  estudar	  a	  implementação	  a	  nível	  
Nacional	  de	  um	  sistema	  de	  cer/ficação	  hídrica	  dos	  produtos	  agrícolas	  



• Em	  Portugal	  existe	  disponibilidade	  de	  água	  suficiente	  para	  todas	  as	  
necessidades.	  No	  entanto,	  por	  vezes,	  não	  há	  água	  suficiente	  onde	  ela	  é	  mais	  precisa	  ou	  quando	  ela	  é	  mais	  precisa	  

• Os	  regadios	  têm	  muitas	  externalidades	  posiFvas.	  Combatem	  as	  alterações	  climá/cas,	  a	  
deser/ficação,	  contribuem	  para	  a	  riqueza	  dos	  ecossistemas,	  são	  âncoras	  de	  desenvolvimento,	  gerando	  emprego	  e	  riqueza	  

• Os	  novos	  regadios	  estão	  dependentes	  do	  consumo	  de	  eletricidade.	  Na	  ul/ma	  decada	  
o	  regadio	  individual	  e	  cole/vo	  	  tem	  evoluido	  progressivamente	  de	  um	  sistema	  tradicional	  de	  adução	  de	  água	  por	  gravidade	  para	  
sistemas	  de	  rega	  em	  pressão.	  	  

• Hoje	  com	  menos	  água	  obtem-‐se	  melhores	  produções.	  A	  evolução	  das	  novas	  tecnologias	  
aplicadas	  à	  agricultura	  permite	  hoje	  u/lizar	  os	  recursos	  de	  forma	  mais	  racional.	  	  

• É	  essencial	  reduzir	  a	  uFlização	  dos	  recursos	  água	  e	  energia.	  Os	  regantes	  e	  suas	  
associações	  podem	  e	  devem	  trabalhar	  para	  u/lizar	  melhor	  a	  água	  e	  a	  energia,	  poupando	  recursos	  e	  rentabilizando	  melhor	  a	  sua	  
ac/vidade	  

• 	  Devem	  ser	  implementadas	  poliFcas	  de	  incenFvo	  e	  apoio	  à	  poupança	  de	  água	  e	  
energia.	  Estado	  e	  suas	  en/dades	  publicas	  podem	  e	  devem	  assumir	  poli/cas	  e	  tomar	  medidas	  de	  incen/vos	  e	  de	  apoio	  
concreto	  ao	  setor	  agricola,	  tendo	  em	  vista	  o	  aumento	  da	  eficiencia	  hidrica	  e	  energe/ca	  	  




