
A visão da CAP
Confederação dos Agricultores de Portugal



A superfície irrigável (área equipada) no Continente ascendia a 
536.000 ha em 2009, dos quais 87% efectivamente regados

Corresponde a 15% da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) do 
Continente (3.641.691 ha em 2016)

A conjugação territorial das principais 
variáveis climáticas das quais depende a 
produtividade das culturas, resulta num 
défice hídrico em grande parte do território 
nacional

A possibilidade de regar representa, portanto, 
um factor determinante da competitividade 
da agricultura portuguesa e de outras regiões 
com défice hídrico na Europa:

Importância de regar em Portugal

Fonte: INE, Pordata 2018 Fonte: AEA, 2017



Captação de água por sector na UE

Fonte: Eurostat

- Leste da UE: Bulgária, República Checa, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia
- Norte da UE: Dinamarca, Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Suécia, Reino Unido
- Sul da UE: Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Eslovénia, Espanha
- UE ocidental: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda

A escassez de água afecta pelo 
menos 11% da população europeia e 
17% do território da UE

Assegurar quantidades de água 
suficientes para a rega das culturas, 
em especial durante ondas de calor e 
secas extremas, ajuda a prevenir as 
quebras de produção das culturas e 
a escassez de alimentos



O clima da Europa está a mudar

Embora a escassez de água seja mais crítica no Sul da Europa, o 
problema não está circunscrito apenas a esta região

Desde 1976, quase todos os Estados-Membros registaram 
períodos de seca e muitos enfrentam actualmente problemas 
frequentes de escassez de água, bem como uma exploração 
excessiva dos aquíferos

Fonte: AEA, 2012



Consumos e disponibilidades 
hídricas

Em Portugal apenas é 
utilizada uma pequena 
parte das disponibilidades 
hídricas anuais

Índice de escassez por bacia
Embora o cálculo deste índice permita identificar potenciais situações de escassez, 
seria importante incorporar neste índice a capacidade de armazenamento existente 
em cada região para retratar de forma mais correta as disponibilidades hídricas

Fonte: REA, APA, 2019

O WEI+ (Water exploitation index plus) ilustra a 
percentagem de uso de água face aos recursos renováveis 
de água doce, num determinado momento e local

No entanto, esta aparente 
abundância esconde uma 
realidade bem distinta…
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Importância da agricultura de regadio em Portugal

A pressão sobre os 
meios hídricos 
apresenta também 
uma variabilidade ao 
longo do ano, em 
função do aumento 
sazonal da procura de 
água:

• Aumento da 
actividade turística

• Aumento das 
necessidades de 
rega

Fonte: ICNF, 2017

A produção das nossas principais fileiras agroalimentares vem maioritariamente do regadio: Azeite, vinha, tomate 
para indústria e outras hortícolas e hortoindustriais, flores, frutas (incluindo noz e amêndoa) e até mesmo o leite e 
lacticínios

Fonte: AEA, 2019

Ainda assim, há 
em Portugal 
áreas com 
carência de 
regadio



Para dar resposta aos problemas de escassez de água para a 
agricultura, com tendência para se agravarem por efeito das 
alterações climáticas:

Fonte: ERSAR, 2018

Poupar água:

• Diminuir perdas nos sistemas de armazenamento e distribuição

• Escolher o sistema de rega mais adequado

• Fazer a manutenção dos sistemas de captação, transporte e distribuição de água 
na parcela

Melhorar a eficiência hídrica:

• Melhorar a eficiência na gestão das massas de água (superficiais e subterrâneas)

• Melhorar a eficiência de rega: optimizar os equipamentos, práticas, tecnologias de 
informação
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Armazenar água
Transvases / transferências de água
Dessalinização
Reutilizar água



Novas regras para uma prática antiga

A procura de novas origens alternativas de água tem vindo a crescer e é 
importante que haja um critério comum para contabilizar a sua utilização (directa
e indirecta?)

Os eurodeputados aprovaram medidas, já acordadas com os governos nacionais, 
para facilitar a reutilização da água na rega agrícola e ajudar a gerir a escassez de 
água e as secas

O regulamento aprovado a 13-05-2020 pelo Parlamento Europeu estabelece 
requisitos mínimos para a reutilização das águas residuais urbanas tratadas, 
visando garantir um abastecimento alternativo de água fiável

Estes requisitos dizem sobretudo respeito à qualidade da água e à respectiva
monitorização

Actualmente alguns Estados-Membros, como Portugal, preveem requisitos 
aplicáveis à reutilização da água na legislação ou em normas nacionais não 
regulamentares



Água Residual Tratada ou Água para Reutilização

Aplica-se:

• À água proveniente de estações de tratamento (ETAR) de:

• Águas residuais domésticas - as águas residuais de serviços e de instalações 
residenciais, essencialmente provenientes do metabolismo humano e de 
actividades domésticas

• Águas residuais urbanas - as águas residuais domésticas ou a mistura destas 
com águas residuais industriais ou com águas pluviais

• Águas residuais industriais - as águas residuais provenientes de qualquer tipo 
de actividade que não são susceptíveis de ser classificadas como águas residuais 
domésticas

destinada a usos compatíveis com a qualidade da mesma, designadamente a rega

• À reutilização de água remanescente proveniente de certos tipos de cultura agrícola, 
nomeadamente as culturas fora do solo, que, sendo recolhida, seja passível de ser 
usada na rega de outro tipo de cultura (???)



Vantagens do uso de ApR na Agricultura

A reutilização de águas residuais devidamente tratadas pode representar uma série de 
benefícios ambientais, económicos e sociais:

• Prolonga o ciclo da água, ajudando assim a preservar os recursos hídricos, em 
consonância com os objectivos da economia circular

• Diminui a carga rejeitada (nomeadamente nas zonas sensíveis) nas massas de água

• A quantidade de adubo a aplicar anualmente passa a ser um complemento dos 
nutrientes presentes na água de rega

• Aumenta o teor de humidade do solo

• Contribui para minimizar os efeitos de secas e escassez



Não obstante as vantagens e as potencialidades do uso de ApR na agricultura, que se reconhecem, há 
também que ter em atenção questões relacionadas com:

1. Aspectos quantitativos

2. Questões económico-financeiras

3. Questões agronómicas

4. Questões regulamentares

5. Questões comportamentais

Fonte: ISEL, 2018

Vantagens do uso de ApR na Agricultura (cont.)

Em termos apenas de volume disponível, a ApR permitiria 
satisfazer 7% da procura de água pelo sector agrícola: 
Suficiente para regar 80 mil ha de milho, o que corresponde 
aproximadamente a dois anos de rega da área de milho que se 
faz no Ribatejo e Alentejo conjuntamente

Permite suprir necessidades de água para rega em períodos de seca ou em locais com escassez hídrica



1. Aspectos quantitativos

• Apesar da adopção de práticas de reutilização estar ainda 
muito aquém do seu pleno potencial, é evidente que a 
reutilização da água na UE jamais poderá resolver por si só 
os problemas de falta de água / seca / escassez hídrica, 
pelo que não pode ser encarada como a única solução

• As maiores necessidades de água para rega (~Abril a 
Setembro) acontecem num período geralmente com menor 
disponibilidade de caudal afluente no meio receptor para a 
diluição das águas residuais tratadas

• Distância entre as ETAR e as áreas a regar

• Diferença de cota entre as ETAR e as áreas a regar



2. Questões económico-financeiras

• A produção de ApR tem custos vai ser “suportada 
numa análise de custo eficácia equilibrada e 
competitiva”, por forma a garantir a sustentabilidade 
financeira dos sistemas de produção de ApR. Mas o 
preço da ApR para os utilizadores será uma questão 
determinante da opção dos agricultores

• Os custos adicionais de preparação das águas residuais 
para a reutilização deve ser encarado como parte 
integrante do ciclo urbano da água

• Para usarem ApR, os agricultores poderão ter de fazer 
investimentos, designadamente em:

• Equipamentos de armazenamento, transporte e 
distribuição

• Instalação de barreiras físicas para minimizar a 
passagem de microorganismos patogénicos

• Outras medidas de prevenção adicionais

Classes de rega: Usos e nível de tratamento adequado 
em função das várias classes de qualidade da água

Custos operacionais para a produção de ApR
Classe A em sistema centralizado foram 
estimados em 0.25 €/m3 (Eureau, 2018)



3. Questões agronómicas
• Mais do que considerar as ApR como uma solução única e alternativa, em muitas 

situações o uso de ApR na agricultura terá ser encarado como complementar a 
outras origens de água (superficial, subterrânea ou outras)

• Podem advir impactos ambientais adversos (sobre o solo e por lixiviação para as 
águas subterrâneas) que geralmente só se revelam a longo prazo, pelo que 
devem ser evitadas práticas que promovam a acumulação de poluentes nos 
solos

• A composição química das águas residuais utilizadas para a rega pode afectar
significativamente o sistema solo-planta, por absorção de substâncias fitotóxicas
através das raízes ou das folhas mas não implica geralmente risco significativo 
para a saúde pública por essa via, embora se saiba que alguns elementos 
tendem a acumular-se nas plantas, podendo atingir níveis tóxicos para os 
animais consumidores (talvez por isso, a criação de suínos foi retirada)

• Os equipamentos de rega, cada vez mais sofisticados e mais eficientes, são 
também mais sensíveis: Há que prevenir a corrosão e entupimentos dos 
sistemas de distribuição e de aplicação de água 

• Os tratamentos com cloro acidificam a água, tornando-a imprópria para algumas 
culturas



Algumas medidas preventivas de gestão 
pelo agricultor
• Selecção de culturas e variedades tolerantes à salinidade ou sodicidade

• Atenção às características do solo: textura, pH, teor de matéria orgânica, 
densidade, condutividade hidráulica e capacidade de retenção de água

• Sementeira de forma a minimizar ou compensar a acumulação de sais na 
vizinhança das sementes

• Preparação adequada do terreno

• Selecção do método de rega

• Escolha do calendário, horário, dotação e frequência de rega

• Oportunidade de rega: Rega durante os períodos de baixa temperatura e, 
no caso da rega por aspersão, sob fracas condições de vento



4. Questões regulamentares

• Além de dispendioso (diversas entidades envolvidas, títulos e 
licenças, taxas, cauções) o uso de ApR poderá tornar-se um 
processo moroso, o que exige um planeamento antecipado das 
regas e, eventualmente, na perda de oportunidade

• Existência de eventuais limitações legais e normativas ao uso de 
ApR na agricultura nas zonas vulneráveis à poluição por nitratos, 
nos perímetros de protecção das captações de água para 
consumo humano, nas áreas cultivadas em modo de produção 
biológico, entre outras áreas com condicionantes

• A utilização de águas residuais tratadas na agricultura não deve 
constituir uma obrigação, ou sequer uma condição, para a 
utilização de água ou para os investimentos relacionados com o 
regadio: Deve, sim, ser (mais) uma opção disponível para a 
agricultura

Rede Nacional de Áreas Protegidas, da Rede Natura 2000 e 
das Áreas Classificadas ao abrigo de outros compromissos 
internacionais no Continente

Fonte: ICNF, 2017



5. Questões comportamentais

É importante promover:

• A qualidade destas águas e a segurança alimentar das produções agrícolas: 
Ao mínimo problema, toda a utilização de águas residuais tratadas na 
agricultura será posta em causa, com gravíssimas repercussões económicas 
para o sector agrícola, inclusivamente além-fronteiras

• A segurança dos agricultores e demais intervenientes na cadeia 
agroalimentar: a avaliação de risco para usos próprios será, nos sistemas 
centralizados, assegurada no âmbito da segurança e saúde ocupacional  
(custos)

• O uso de ApR na agricultura junto da opinião pública, de modo a contribuir 
para a aceitação pública dos produtos: evitar maus odores, garantir 
distanciamento às habitações, …

• Apoio técnico, formação e informação aos agricultores



Considerações finais

A disponibilidade de ApR na agricultura é da maior relevância para o futuro 
do sector agrícola nacional, principalmente se atendermos aos cenários de 
alterações climáticas

Algumas das questões apontadas são determinantes para o sucesso e para o 
incremento do uso de ApR na agricultura portuguesa que todos desejamos

A utilização de águas residuais tratadas constitui um contributo muito 
positivo para a agricultura portuguesa mas, de modo algum, conseguirá 
colmatar todas as necessidades, actuais e futuras, de água para a agricultura

O fechar do ciclo dos nutrientes que o uso de ApR na agricultura corporiza 
deve ser reconhecido, pela Administração e pela sociedade em geral, como a 
prestação de (mais) um serviço ambiental da agricultura
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