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Diagrama Altimétrico Alqueva-Roxo 
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Fonte: EDIA 



2ª FASE com cerca de 15.000 ha podendo atingir os 25.000 ha com a 
inclusão  das áreas situadas nas cabeceiras da albufeira do Roxo.   

Estava dependente da ligação ao Sistema de Alqueva; 

Corresponde a um aumento da área a Oeste e a Sul do aproveitamento do Roxo; 

Articulação com as intervenções da 1ª FASE de reabilitação; 

Aproveitamento da capacidade de vazão do Canal Condutor Geral e de algumas infra-
estruturas existentes e com projecto visando a maior eficiência na distribuição de água; 

Ligação ao Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado (máx 10hm3/ano); 

Abastecimento ao Complexo Industrial de Sines (10-20 hm3/ano).  

 

Processo de reabilitação e modernização e aumento da área regada para 7 730 ha por 
inclusão das áreas regadas a título precário  

1ª FASE com 5.041 ha, início em 1968 com recursos hídricos próprios da 
bacia do Roxo  

Perímetro de rega do Roxo concebido à cerca de 80 anos para ser construído em duas 
fases  
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O APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO ROXO E O  

EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA    
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1ª E 2ª FASE DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO  ROXO 

Bloco  
Montes 
Velhos 

1.964 ha 

Bloco  
Aljustrel 
1.318 ha 

Bloco  
Rio de 

Moinhos 
4.632 ha 

Bloco  
Fortes/Gaspar

ões 
1.267 ha 

Bloco  
Monte 
Novo 

984 ha 

Bloco  
Ermidas 
1.000 ha 

Bloco  
Vale de 
Zebro 
824 ha 

Bloco  
Ervidel 

8.228 ha 

1ª FASE 2ª FASE 

(recursos hídricos da bacia do Roxo) (recursos hídricos  Alqueva) 
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 CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO – Proposta Associação de Beneficiários do Roxo (ABR) 



CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO – Interligação de infra-estruturas 
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CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO – Traçados alternativos 



1.  Com o aproveitamento das infraestruturas hidráulicas existentes objetivamos um 

menor custo unitário de investimento e a redução dos encargos anuais de 

exploração, tendo sempre como compromisso a não desvirtualização de 

objetivos e rentabilidade finais; 

2. Defendemos uma intervenção alicerçada no aproveitamento das infraestruturas 

de rega existentes, em vez de construção de novas, evitar a duplicação de 

condutas de reservatórios de telegestão; 

3. Procuramos tirar um melhor partido das atuais infraestruturas por forma a 

conjugar as obras de reabilitação e modernização, com o da ampliação da área 

de regadio - 2ª Fase do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo; 

4. Centralização de equipamentos, melhoria da exploração e eficiência geral do 

sistema; 

5. Por questões de ordem funcional a gestão da totalidade do circuito hidráulico a 

jusante da Barragem do Roxo deverá ser  da competência da ABR que através 

de protocolos de exploração distribuirá a água necessária a Campilhas e Alto 

Sado e ao complexo industrial de Sines (adutor de Morgavél). 

 

CIRCUITO HIDRÁULICO ROXO-SADO - recomendações 
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Anos Hidrológicos 

N.P.A. (96 hm3) 

Reparação da Barragem 

VOLUME ESTRATÉGICO 

CAPACIDADE  MORTA (6,8 hm3) 

1969 2011 1990 1997 

RECURSOS HÍDRICOS – EVOLUÇÃO DO VOLUME ARMAZENADOS BARRAGEM DO ROXO 



• INAUGURADO EM 1968, O APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO ROXO TEM UMA ÁREA EQUIPADA DE 5041 HA, 
PERTENCENTES AOS CONCELHOS DE: 

        -  ALJUSTREL________________________________________________ 4065 ha; 

        -  FERREIRA DO ALENTEJO___________________________________ 645 ha; e 

        -  SANTIAGO DO CACÉM______________________________________ 331 ha. 
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1º Fase     Ano: 1968       Área:5.041 ha        Sistema: Gravítico         Água: Bacia do Roxo 

 

Aljustrel:4.065 ha                Ferreira do Alentejo: 645 ha                 Santiago do Cacém: 331 ha 

 

 

 



BARRAGEM E ALBUFEIRA 

• Barragem de betão e de aterro 

• Altura______________________________     34 m  

• Desenvolvimento do coroamento________1 481 m 
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• Tomada de Água______________ 12,6 m3/s 

• Descarga de Fundo____________    47 m3/s 

• Descarregador________________ 107,8 m3/s 

ÓRGÃOS ANEXOS 
ÁREA DO PERÍMETRO 5.041 ha 

BLOCO GRAVÍTICO 3.113 ha 

BLOCO PRESSÃO 1.928 ha 

BLOCO 

 MONTES VELHOS 



ÁREA PRECÁRIA 2.690 ha 

BLOCO GRAVÍTICO 2.382 ha 

BLOCO PRESSÃO 308 ha 

1ª Fase do Roxo – Aumento da área regada 

ÁREA 1ª FASE 5.041 ha 

ÁREA PRECÁRIA 2.382 ha 

ÁREA TOTAL 7.731 ha 
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1ªFASE+PRECÁRIOS 7.731 ha 

2ªFASE - BLOCO ALJUSTREL 1.318 ha 

TOTAL  9.049 ha 

2ª Fase do Roxo – Bloco Aljustrel (previsão 2013) 
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ÁREA 1ªFASE 5.041 ha 

2ªFASE - BLOCO ALJUSTREL 1.318 ha 

2ªFASE - BLOCO ERVIDEL 8.228 ha 

TOTAL  14.587 ha 

2ª Fase do Roxo – Bloco Ervidel (previsão 2013) 
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 1ªFASE 5.041 ha 

2ªFASE - BLOCO ALJUSTREL 1.318 ha 

2ªFASE - BLOCO ERVIDEL 8.228 ha 

2ªFASE-RIO DE MOINHOS 4.632 ha 

TOTAL  19.219ha 

2ª Fase do Roxo – Bloco Rio de Moinhos (previsão ?) 
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 1ªFASE 5.041 ha 

2ªFASE - BLOCO ALJUSTREL 1.318 ha 

2ªFASE - BLOCO ERVIDEL 8.228 ha 

2ªFASE - BLOCO R MOINHOS 4.632 ha 

2ªFASE BLOCO ERMIDAS 1.000 ha 

TOTAL  20.219 ha 

2ª Fase do Roxo – Bloco Ermidas (previsão ?) 
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1ª e 2ª Fase do Roxo – (previsão conclusão ?) 

 1ªFASE 5.041 ha 

2ªFASE - BLOCO ALJUSTREL 1.318 ha 

2ªFASE - BLOCO ERVIDEL 8.228 ha 

2ªFASE-BLOCO R MOINHOS 4.632 ha 

2ªFASE BLOCO ERMIDAS 1.000 ha 

1ªFASE AMPLIAÇÃO MN E VZ 2.041 ha 

TOTAL  22.260 ha 18 



• O Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo foi implantado numa zona de cultura 
cerealífera, onde não havia tradição de culturas regadas, não tendo sido fácil a 
transformação social agrária. Com o aparecimento de rendeiros e parceiros de 
outras regiões do País, para cultivarem arroz e tomate, trouxe algum 
desenvolvimento a este regadio e, dentro das limitações dos seus 
conhecimentos, estabeleceu-se a transferência para os agricultores locais das 
tecnologias de rega então utilizadas. 

• Por estas razões, a forma de exploração dominante nos primeiros três anos de 
exploração do Perímetro de Rega do Roxo foi a de arrendamento, representando 
cerca de 85% da área cultivada. Os restantes 15% explorados por conta própria 
correspondem a zonas com prédios de pequena dimensão, geralmente nas 
imediações das povoações, sendo a maior parte exploradas por empresas do tipo 
familiar. 

• No início dos anos 70, a densidade populacional da área abrangida pelo 
Aproveitamento, não ia além dos 20 hab./km2, com manifesta tendência para 
diminuir. Esta migração deveu-se sobretudo à constante perda do rendimento 
auferido pela agricultura tradicional de sequeiro que sustentava 70% da 
população activa, dois terços da qual assalariada, deixando portanto de o poder 
continuar a fazer. 
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AGRO-SÓCIO-ECONOMIA 



• Apresenta-se de seguida a estrutura predial relativa ao ano (1996) de construção 
do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Com base em elementos referentes ao ano de 2012, a estrutura predial assumiu 
a seguinte configuração. 
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Classe de 

área 

Prédios ÁREA 

Número % ha. % 

0 a 1 325 41,04 131 2,60% 

1 a 5 326 41,16 781 15,49% 

5 a 10 58 7,32 358 7,10% 

10 a 20 32 4,04 425 8,43% 

20 a 50 30 3,79 1017 20,17% 

50 a 100 12 1,52 905 17,95% 

+ de 100 9 1,14 1425 28,26% 

TOTAL 792 100 5041 100,00% 

Classe de 

área 

Prédios Área 

Número % 
ha. % 

0 a 1 314 42,03 117 2,32% 

1 a 5 322 43,11 773 15,33% 

5 a 10 49 6,56 299 5,93% 

10 a 20 21 2,81 322 6,39% 

20 a 50 16 2,14 588 11,66% 

50 a 100 14 1,87 1061 21,05% 

+ de 100 11 1,47 1881 37,31% 

TOTAL 747 100 5041 100,00% 

AGRO-SÓCIO-ECONOMIA 



• As formas de exploração praticadas nas empresas agrícolas com áreas regadas 
no Aproveitamento, evoluíram entre 2001 e 2012como se segue: 
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2001 

Classe de área 
Número de 

regantes 

Área 

inscrita 
% 

Conta própria 163 1936 56% 

Arrendamento 151 1518 44% 

TOTAL 314 3454 100% 

2007 

Classe de área 
Número de 

regantes 

Área 

inscrita 
% 

Conta própria 92 2376 78% 

Arrendamento 60 690 22% 

TOTAL 152 3065 100% 

2012 

Classe de área 
Número de 

regantes 

Área 

inscrita 
% 

Conta própria 103 4046 70% 

Arrendamento 59 1757 30% 

TOTAL 162 5803 100% 

AGRO-SÓCIO-ECONOMIA 



• A adesão ao regadio esteve até 2010 fortemente dependente das 
disponibilidades hídricas da albufeira do Roxo, as quais sempre tiveram uma 
distribuição irregular durante a já longa vida da obra. 

• Nas primeiras três campanhas de rega registou-se uma forte adesão ao regadio, 
tendo-se atingido em 1971 o valor de 3 262 ha regados (66% da área equipada). 

• De 1971 até 1976 a atividade hidroagrícola foi diminuindo gradualmente até 
atingir os 400 ha. De então para cá a taxa de ocupação com culturas regadas 
apresenta grandes variações de ano para ano, tendo tido até uma expressão 
diminuta em 1981 (155 ha) e 1993 (197 ha). 

• As grandes variações registadas ao longo dos anos de exploração da obra são 
devidas, entre outros, ao seguinte conjunto de fatores: 
– à escassez de recursos hídricos gerados na bacia do Roxo e a sua distribuição irregular ao longo 

dos anos; 

– às obras de reparação da barragem que nos primeiros anos condicionaram o volume 
armazenado na albufeira e limitaram a utilização de água para rega; 

– às limitações ao nível pedológico que obrigam os agricultores ao sistema de pousio, 
principalmente quando se trata da cultura do tomate;  

– à reduzida capacidade financeira de alguns empresários e ao seu grau de endividamento junto 
da banca, a qual levanta algumas dificuldades na concessão de créditos de campanha; 
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EVOLUÇÃO DAS ÁREAS REGADAS 



• Embora o regadio no aproveitamento do Roxo tenha estado sempre 
condicionado pela constante escassez de recursos hídricos, tem sido permitido a 
vários agricultores, com prédios não incluídos na obra, a rega das suas parcelas, a 
título precário. A procura de água por parte destes agricultores é cada vez maior, 
existindo mesmo casos de agricultura fortemente empresarial com modernas 
tecnologias de rega. 

• Nos primeiros trinta anos de exploração do aproveitamento as culturas mais 
representativas foram a cultura do tomate, o milho e o arroz.  Nos últimos dez 
anos regista-se uma diminuição das áreas regadas com aquelas culturas, que 
contrasta com o aumento sistemático e regular das áreas correspondentes às 
culturas de regadio permanentes, amendoal e olival. Esta ultima cultura assumiu-
se como a mais representativa a partir do ano de 2007. Outras culturas como o 
girassol, o pimento, o melão e a melancia, as hortícolas e o trigo também são 
praticadas mas em menor escala, algumas por falta de mecanismos adequados à 
sua comercialização. 

• O tomate tendo sido a cultura mais representativa em termos médios é a que 
regista maior redução em virtude de estar mais condicionada pelo sucesso ou 
fracasso das indústrias transformadoras.  
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EVOLUÇÃO DAS ÁREAS REGADAS 



• A cultura do milho, que nas primeiras campanhas não ocupou grandes áreas, 
registou um aumento significativo a partir da segunda metade da década de 80. 
Este impulso, para além dos preços de mercado e dos rendimentos gerados à 
empresa agrícola aliados à possibilidade de utilizar máquinas de rega para 
grandes áreas (pivots), deve-se essencialmente ao facto de a Associação de 
Beneficiários ter criado as infra-estruturas necessárias à secagem e 
armazenagem do milho. Nos últimos dez anos a cultura do milho tem vindo a 
oscilar em função do valor no mercado do cereal; 

• A cultura do arroz, que chegou a atingir os 2.028 ha, tem vindo progressivamente 
a diminuir essencialmente devido à escassez de água armazenada na barragem 
do Roxo, tendo apesar de tudo estabilizando nos últimos anos nos 300-400 
hectares. 

• Relativamente às culturas permanentes olival e amendoal, registámos um 
acelerado crescimento, sendo actualmente o olival a cultura de regadio com 
maior expressão com 3.600 hectares.  
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EVOLUÇÃO DAS ÁREAS REGADAS 
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Culturas/ha 2002* 2003* 2004* 2005* a) 2006* a) 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 

Algodão 169,40 49,53                 

Amendoal             113,80 113,80 81,64 291,40 

Arroz 160,08 353,95 334,87     321,62 80,84 9,53 318,82 454,12 

Aveia           9,95         

Beterraba 105,65 207,82 313,93   85,22 64,98 61,64       

Cevada           12,00   45,11   62,38 

Forragem  18,05 91,31 94,33   147,24 26,56 110,30 101,83 87,36 61,79 

Girassol 271,41 780,10 242,85   29,51 82,36 290,85 254,64 254,63 114,88 

Grão   1,40                 

Horta (diversos) 3,86 5,58 13,50   1,64 6,57 8,55 18,92 10,02 20,68 

Flores                   4,00 

Melão 101,27 98,13 103,10   6,05 17,35 16,65 22,94 22,69 13,81 

Milho 1025,62 1505,46 1482,47   89,53 709,75 756,06 126,32 207,62 611,27 

Olival 20,17 21,62 437,38 230,53 354,54 1375,59 3023,57 2027,62 2067,40 3588,57 

Pimento  4,98 7,06 1,06   1,45 8,00   0,50   0,50 

Pomar (citrinos) 0,8350 10,92 1,04 40,42 30,46 42,89 43,83 49,28 45,72 45,02 

Tomate 196,09 300,45 338,47   18,29 169,10 120,26 118,47 162,07 57,51 

Trigo Mole     56,21           3,89 1,70 

Trigo Rijo   329,57 119,40     187,20         

Triticale               16,00   31,00 

Vinha   0,50 0,50 0,50 1,15 2,65 2,05 3,58 5,84 5,34 

TOTAIS 2077,43 3763,47 3539,18 271,45 765,12 3036,61 4628,43 2908,58 3267,75 5364,02 

OCUPAÇÃO CULTURAL 
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Regadios privados e colectivos – 283.000 ha        

Área aptidão Milho – 173.000 ha 

Área disponível Milho – 120.000 ha 

Aptidão nula 

Aptidão reduzida 

Aptidão moderada 

Aptidão elevada 

ÁREA DE APTIDÃO PARA A CULTURA DO MILHO NO 
BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO CENTRAL - 2015 
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MAMAOT ANPROMIS ABR 

Produção  (ton) 500.000 600.000 a 700.000 700.000 

Consumo  (ton) 1.000.000 1.600.000 a 1.700.000 1.700.000 

Produtividade média (ton/ha) 15 13 12 

Aumento de área para a  
autosuficiência (ha) 

 
33.333 

 
80.769 

 
80.000 

MILHO – QUANTOS HECTARES PARA A AUTOSUFICIENCIA? 



• Carência de estruturas de comercialização; 

• Custo elevado dos factores de produção 
(eletricidade, combustíveis, adubos, água); 

• Deficiente eletrificação das novas áreas de 
regadio; 

• Existência de áreas de pequena 
propriedade; 

• Acesso difícil ao crédito; 

• Falta de estratégia na aplicação dos fundos 
comunitários em face dos desafios do 
aumento das áreas de regadio; 

•   Indefinições  nas competências das 
entidades  no que diz respeito aos novos 
blocos de rega; 

• Ausência de estratégia no fomento das 
atividades a jusante da produção , 
Agroindústrias. 
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• Disponibilidade de água sem grandes 
limitações; 

• Disponibilidade de solos com boa aptidão; 

• Aumento da área de regadio  resultante da 
conclusão do EFMA; 

• Existência de agricultores e de técnicos com 
experiência e conhecimento das culturas 
regadas; 

• Domínio das novas tecnologias de rega por 
parte dos agricultores; 

• Associações de regantes com experiência de 
praticamente 50 anos na gestão de blocos de 
rega e aproveitamentos hidroagrícolas 
coletivos; 

• Domínio pelas Associações de regantes na 
aplicação das mais recentes tecnologias de 
gestão da distribuição de água às parcelas; 

 

 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 



• Criação de novos negócios ; 

• Promover a pratica do regadio nas actuais 
e novas áreas de regadio; 

• Desenvolvimento socioeconómico da 
região – criação de postos de trabalho; 

• Aparecimento de novas fileiras de 
actividades relacionadas com o regadio, 
nomeadamente Agro-industrial; 

• Aparecimento de mais empresas de 
comercialização de factores de produção, 
induzindo maior concorrência; 

• Aplicação de conhecimento das áreas da 
engenharia electrotécnica, mecânica e 
informática. 
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• Baixa adesão ao regadio; 

• Actualização/renovação tecnológica, 
equipamentos de rega ; 

• Estruturas de gestão da distribuição de água 
dispendiosas para a rentabilidade das 
culturas; 

• Volatilidade dos mercados agrícolas; 

• Falta de apoio ao investimento; 

• Falta de quadros técnicos capazes de 
aportarem novas tecnologias de rega; 

• Interferência da EDIA (Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva) com as associações de regantes 
existentes; 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 



• Urgente definição das competências das diversas entidades envolvidas no EFMA, 
Associações de regantes, EDIA, etc.; 

• Definição de critérios objectivos no estabelecimento das unidades de gestão dos 
aproveitamentos hidroagrícolas, visando a obtenção de economias de escala na 
gestão e de elevada eficiência na distribuição de água; 

• Criação de infra-estruturas de transformação e comercialização; 

• Facilitar acesso ao crédito; 

• Criação de programas de dinamização do regadio, facilitando a integração das 
áreas de sequeiro; 

• Politica de emparcelamento agrícola; 

• Promoção de projectos de investigação 

• 2ª fase do Roxo – ao projectar-se o alargamento da 2ª fase do 
empreendimento para a margem esquerda do Roxo, e sendo a partir desta 
margem que se fará a ligação ao Alto Sado e a Sines, haverá todo o interesse 
económico em conjugar estas obras com as acções de reabilitação e 
modernização das estruturas hidráulicas existentes. 
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CONCLUSÕES 


