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| O PAPEL DOS AGRICULTORES E DO REGADIO PARA A SOCIEDADE

1950 1960 1970 1980 1990 2010 2020
Agricultor 16 26 47 76 100 155 200

Número de pessoas que cada agricultor alimenta

Agricultor

1

Previsões FAO
2050

Fonte: EUROSTAT, American Farm Bureau Federation; FAO

+55%
Produção 
Alimentos 



SEQUEIRO REGADIO

| O EFEITO MULTIPLICADOR
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REGADIO:
ligação água e energia.



Baixa capacidade de regularização das bacias internacionais

Fonte: Plano Nacional da Água, 2016



Mas também das bacias hidrográficas nacionais

Fonte: Plano Nacional da Água, 2016



Como é que tudo isto se relaciona com o
melhor aproveitamento da água?

Armazenadas
20%

Perdidas
80%

Afluências Anuais

Fonte: Plano Nacional da Água, 2016



Fonte: Renewables 2020 global status report
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The FVS  • ForschungsVerbund Sonnenergie
(Solar Energy Research Association) is working
for a sustainable energy supply designed to
meet the requirements of today's society. The
renewable energy sources provide an essential
starting point for this, as the natural renewable
energy sources such as sun, wind, water and
geothermal heat are inexhaustible measured
on a human scale and can be exploited by
using efficient and innovative technologies. 

Sustainable energy supply

The Solar Energy Research Association’s stra-
tegic aim is for renewable energies to become 
a central pillar of sustainable energy supply,
targeting:

•  Ecological viability
In setting their energy and environmental
objectives, the German government and the
EU are guided by the international target
which aims to cut carbon dioxide emissions
(based on 1990 levels) by about 80 % in 
industrialised countries by the middle of the
century. Renewable energies can make a signi-
ficant contribution to this and help to reduce
the extent of climate change caused by
humans.

• Reliable resources
The foreseeable depletion of reserves of fossil
energy sources means that renewables will
soon be needed as substitutes for coal, oil 
and gas. Geostrategic developments are also 
a compelling reason for the speedy and vigo-
rous expansion of renewable energies.

• Social justice
Renewable energies are a clean and safe 
source of energy that is available to everyone
and which will become increasingly affordable
in the future. In developing and emergent
countries in particular, the use of renewable
energy sources can be combined with the
creation of regional jobs and the raising of
living standards through local wealth creation
and decentralised economic structures.
Renewables offer a wide range of possibilities
for overcoming economic underdevelopment
in many parts of the world, as they are freely
available and non-finite sources of energy.

• Economic effectiveness
When renewable energies are able to make 
full use of their potential for cutting costs,
they guarantee an economic energy supply 
at a stable price. Utilisation of renewable 
sources is increasingly driven by the prospect
of positive economic effects. Production of
technical components and systems for utilising
renewable energy sources will become an
essential element of global economic activity.

Sun – the energy of the 21st century

Fonte: ForschungsVerbund Erneuerbare Energien - Renewable Energy Research Association



O consumo de energia está relacionado com a
o1mização da rega, no uso mais eficiente
da água.



| EVOLUÇÃO - TIPOS DE SISTEMAS DE REGA  

Fonte: GPP, 2019
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| CONSUMO UNITÁRIO NAS INFRAESTRUTURAS DE REGA

2020
Estimativa

Água
4.000-3.000 m3/ha

Água
14.980 m3/ha

Água
6.660 m3/ha

Energia 
1.534 kWh/ha 

Energia 
200 kWh/ha 

Energia no custo 
da água para rega

Energia 
1.750 kWh/ha 

75%



Fonte: Análise de consumos, tarifas e acesso a mercados, realizado Green Egg e IM Valores sv – FENAREG, 2016

| EFEITO SAZONAL DA REGA NO CONSUMO DE ENERGIA
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Que medidas existem atualmente?



Critérios Indicadores de desempenho

1.1 Sustentabilidade económico-financeira
AH01 - Cobertura de gastos totais (%)
AH02 - Adesão ao serviço na área beneficiada (%)
AH03 - Adesão total (%)
AH04 - Água não faturada (%)

1.2 Sustentabilidade infraestrutural

AH05 - Índice de valor da rede (-)
AH06 - Índice de valor das instalações elevatórias (-)
AH07 - Avarias na rede [nº/(100km.ano)]
AH08 - Reabilitação da rede (%/ano)
AH09 –Perdas de água por repassos em canais [l/(m2.dia)]
AH10 - Perdas de água por fugas em condutas [m3/(km.dia)]

1.3 Sustentabilidade operacional e de manutenção
AH11 - Perdas de água em descargas (%)
AH12 - Avarias em órgãos de medição, controlo e limpeza [nº/(100km.ano)]
AH13 - Avarias em instalações elevatórias [nº/(instalação.ano)]

2.1 Eficiência no uso de energia AH14 - Eficiência energética das instalações elevatórias (%)
AH15 - Energia fornecida ao sistema (-)

2.2 Eficiência no uso da água AH16 - Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%)

3.1 Acessibilidade do serviço AH17 - Capacidade própria de fornecimento de água (%)
AH18 - Acessibilidade económica (%)

3.2 Qualidade do serviço AH19 - Falhas no serviço [nº/(1000 tomadas.ano)]
AH20 - Área beneficiada com serviço de abastecimento de água imediato (%)



Eletricidade Verde

• No valor da fatura

• Para Regantes e Associações de Regantes

Apoios até 

50%

| MEDIDAS ATUAIS

Condições atuais Proposto pela FENAREG

Apoio
10-20%

• Na taxa de potência 

• Para explorações agrícolas 



| ANÚNCIO PREVISTO
”(...) para renovação de tratores, 

instalação de painéis fotovoltaicos 

nas explorações agrícolas, ...”

Comunidades de 
Energia Renovável

Sistemas 
Coletivos 
Regadio 



Temos de ser mais eficientes na 
utilização da energia, enquanto 
fator de produção caro.

Podemos contribuir para a 
economia de carbono zero.



| É NECESSÁRIO...

• Instalações de Bombagem e outros 
equipamentos/tratores

• Energia total fornecida ao sistema

Eficiência 
Energética 

• Fontes de energia renováveis
• Balanço de emissões de GEE

Energia 
Consumida

• Energia associada à ineficiência de 
perdas de água

Emissões

Reduzir

Aumentar



Estratégia Nacional para o Regadio
Proposta FENAREG

Eixos Estratégicos de Desenvolvimento Economizar 
água

Mitigar 
Alterações 
Climáticas 

Energia

RESILIÊNCIA
1. Aumentar a capacidade de armazenamento de 
água e de regularização interanual ◉ ◉
2. Expandir a área infraestruturada para rega ◉ ◉ ◉

EFICIÊNCIA

3. Modernizar as infraestruturas ◉ ◉ ◉
4. Melhores práticas de rega ◉ ◉ ◉
5. Rever modelos de tarifários e adequar 
legislação à nova realidade ◉ ◉

SUSTENTABILIDADE

6. Reforçar a sustentabilidade ambiental do 
regadio ◉ ◉ ◉
7. Compatibilizar o ordenamento do território e 
conservação da natureza com a expansão das 
áreas regadas ◉ ◉



“É tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” 

1.700 Milhões de Euros

Resiliência

990 M €

Eficiência

670 M €

Sustentabilidade

25 M €

PEPAC
F. Coesão
PRR



GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 
ÁGUA

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 
ÁGUA



| MEDIDAS ESSENCIAIS PARA O REGADIO

Ações de eficiência 
energética

Contratos de 
eletricidade 

sazonais

Energias renováveis 
e

comunidades de 
energia



www.fenareg.pt

Consulte o nosso 
contributo para uma 

estratégia nacional do 
regadio


