
IV Jornadas da Engenharia Civil “Água Pública”

O Futuro do Regadio em Portugal

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 22 março 2017  

Susana Barradas
GPP



2

Negociação FEADER 2014-2020

Perspetivas futuras



• Apenas são elegíveis ao FEADER  investimentos em regadio que conduzam a uma poupança 
de água de pelo menos 25% 

• Em derrogação, nos Estados-Membros que aderiram à União a partir de 2004 os 

investimentos em novas instalações de irrigação podem ser elegíveis.

Proposta Inicial

Negociação  
Regulamento Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)



Na região mediterrânica, em que Portugal se insere, o regadio constitui um elemento 

estratégico para o desenvolvimento da agricultura e dos territórios rurais, promoção da 

coesão social e territorial, combate à desertificação e adaptação às alterações 

climáticas.”

Conceito de sustentabilidade do regadio

Negociação  
Regulamento FEADER

Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água

Adaptação e mitigação às alterações climáticas 

Proteção dos recursos água e solo 

Melhoria da eficiência na utilização da água  

Dinamização das economias rurais/ Fixação da população 
em zonas rurais

Gestão da Água / 
sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas  



Regulamento UE 1305/2013

Investimentos em 
melhorias de 
infraestruturas de  
rega existentes 

• Avaliação ex-ante que demostre poupança potencial entre  

5% e 25%. 

• Se estado massa de água inferior a bom no PGBH por 

questões de quantidade – poupança efetiva de 50% da 

poupança potencial 

Os investimentos que 
resultam num 
aumento líquido da 
superfície irrigada 

• Análise ambiental que demonstre que o investimento não 

tem impactos ambientais significativos negativos 

• Estado massa de água não for identificado como inferior a 
bom por questões de quantidade (caso seja, derrogações)

• PGBH notificado à Comissão para toda a zona que é alvo do investimento e para quaisquer 

outras zonas cujo ambiente possa ser afetado pelo investimento. 

• Devem estar ou ser instalados como parte do investimento contadores de água que 

permitam medir o consumo de água a nível do investimento apoiado. 
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Apoio regadio FEADER 

• PGBH não identifica estado das massas de água relativamente à quantidade, no caso das águas superficiais

• Articulação com APA para que o licenciamento permita:

• Identificação do estado das massas de água relativamente à quantidade para as águas superficiais

• Identificação do aumento liquido da área regada

• Assegure avaliação técnica e ambiental que demonstre que o investimento não tem impactos 

ambientais negativos  significativos, quando o investimento não está sujeito AIA ou avaliação de 

impacto

Articulação com APA

Operacionalização medidas PDR2020:

3.2 – Investimento em explorações agrícolas

3.4 – Infraestruturas coletivas    
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Perspetivas Futuras 
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Ensinamentos 2014-2020

o Eficiência no uso da água (poupança)

o Estados das massas de água (qualidade e quantidade)

o Eficiência energética  

Monitorização
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PAC PÓS-2020

2015 LUX

Set. • Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ONU.

Dez. • Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.

2016

NL

Abr.
• Ministerial do Comité Agricultura da OCDE – “Quais as Melhores Politicas para Atingir 

um Sistema Alimentar Global Produtivo, Resiliente e Sustentável “.

Mai.

• Conselho Informal Agricultura - Documento de orientação “A Alimentação do futuro –
o futuro da Alimentação”.

• Contributo da França para o Conselho Informal Agricultura - “Uma nova PAC rumo a 
uma Agricultura Competitiva, Sustentável e Resiliente”.

SK

Set.
• Conclusões da reunião ministerial da Agricultura realizada em Chambord por iniciativa de França.

• Declaração de Cork 2.0 – “Uma Vida Melhor nas Áreas Rurais”.

Out.
• Comunicação da Comissão  - Programa de trabalhos Comissão 2017 – “Desenvolvendo uma Europa 

que protege, fortalece e defende”.(10 prioridades políticas, simplificação e modernização da PAC).

Nov.

• Relatório Task Force Mercados Agrícolas.

• Workshop Parlamento Europeu: Reflections on the agricultural challenges post-2020 in the EU -

preparing the next CAP reform.

Dez. • Conferência Agricultural Outlook 2016

Calendário de 
negociação
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PAC PÓS-2020

2017

MT

Fev -
Abr.

• Consulta pública Simplificação e Modernização da PAC; Termos de Referência da Avaliação de 
Impacto – Comissão Europeia.

Mar.

• Conselho de Ministros Agricultura – Discussão sobre PAC pós – 2020.

• “Livro Branco para o futuro da Europa”, - Comissão Europeia apresenta para reflexão 
um conjunto de 5 cenários, conducentes a vias alternativas para o futuro da UE face aos 
enormes desafios em presença. 

Mai.
• Conselho de Ministros Informal de Agricultura – “Adaptação às alterações Climáticas 

com Foco na Investigação e Inovação no domínio da Gestão da Água”

Jun. • Conferência de Alto Nível - DG Agricultura – resultados da Consulta pública PAC pós-2020.

EE

Nov.
?

• Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a PAC pós-

2020 - base de negociação sobre o futuro quadro regulamentar da PAC 

Nov.-
Dez. • Proposta QFP pós-2020 – orçamento comunitário

2018 BU
1.º 

sem
?

• Apresentação pela Comissão Propostas Legislativas sobre a PAC pós-2020.

Calendário de 
negociação
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Objetivos para a PAC pós 2020:

• Garantir atividade produtiva em todo o território UE, assegurando a resiliência,

ocupação e vitalidade das zonas rurais;

• Agricultura eficiente e inovadora, garantindo relações equilibradas na cadeia alimentar,

para os agricultores e satisfação das necessidades alimentares e nutricionais dos cidadãos

europeus;

• Preservar os recursos naturais da UE: solo, água e biodiversidade, paisagens

diversificadas e uma resposta concertada para a mitigação e adaptação às alterações

climáticas.

Uma Política Agrícola Comum modernizada para responder aos desafios da 
sociedade europeia para o período após 2020 

DOC MAFDR, março 2017
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1. Ambiente, Clima, Saúde, Nutrição e Bem-estar animal

3. Relações equilibradas na cadeia alimentar

4. Pequena agricultura e Jovens agricultores

2. Resiliência como vantagem 
competitiva

Gestão do risco 

Aposta no Investimento
Inovação e Investigação

REGADIO

Uma Política Agrícola Comum modernizada para responder aos desafios da 
sociedade europeia para o período após 2020 

DOC MAFDR, março 2017
Objetivos para a PAC pós 2020:
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Desafios

Benefícios do regadio:

• Económicos (competitividade, balança comercial, emprego),

• Ambientais e climáticos (respeito pelo ciclo da água e na adaptação ás

alterações climáticas)

• Sociais (equilíbrio entre territórios e estruturas produtivas)
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OBRIGADA!


