
Conhecer para Prever o 
Futuro

(designação da parceria)

Líder: DGADR - Direcão-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

Parceiros: COTR – Centro Operativo e de 
Tecnologia de Regadio 
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Contacto: direção@dgadr.pt ; 
goncalo.tristao@cotr.pt; tapaco@isa.ulisboa.pt

Fim: mar/2021 - set/2026 (termo da operação)

Inicio: mar/2018  - fev/2019 (termo de aceitação)

Colaboração científica: ISA – Instituto 
Superior de Agronomia



Objetivo Geral 

Avaliação das necessidades e das garanti ... s 
medidas do Plano Nacional de Regadios. 

• Avaliar as necessidades de água para a agricultura de regadio atuais e face às Alterações 
Climáticas.

• Avaliar as garantias de abastecimento de água para a agricultura de regadio face às 
Alterações Climáticas.

• Identificar e caracterizar as medidas neste setor agrícola visando a adaptação à nova 
realidade hidrometeorológica.

• Avaliar o contributo das medidas PDR2020, relacionadas com o regadio (PNRegadios), na 
minimização dos efeitos nefastos das Alterações Climáticas.



Objetivos Específicos 

• Recolher, sistematizar e analisar dados agro-hidrometeorológicos e consumos de água e projetos 
de regadio.

• Determinar as necessidades e garantias hídricas de 33 Aproveitamentos Hidroagrícolas coletivos 
públicos.

• Quantificar as necessidades de água e as garantias dos regadios (2071-2100), considerando 
cenário climático caracterizado pelo ENSEMBLE do projeto CORDEX e sócio-económico 
Representative Carbon Pathways - RCP4.5 e RCP 8.5, e comparadas as necessidades de água 
com o cenário de referência (normais climatológicas 1971-2000). 

• Efetuar um "State of art" sobre medidas de adaptação às Alterações Climáticas; e uma análise 
SWOT das políticas do desenvolvimento rural do Programa Nacional de Regadios e da Estratégia 
para o Regadio Público (2014-2020), como medidas para reduzir o impacto das Alterações 
Climáticas.

• Elaborar dois relatórios técnicos públicos. 



Plano de Ação e Atividades

Recolha, sistematização e análise dos dados 
agrohidrometeorológicos e de projetos de regadio
Recolha e organização dos dados agrícolas, meteorológicos, 
hidrométricos dos 33 Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH);

• Contactos exteriores à parceria para obtenção de dados 
meteorológicos e hidrométricos (IPMA, APA, DRAPAlgarve e 
ARBVSorraia);

• Contactos exteriores à parceria para obtenção de dados de 
consumos (EDIA e Associações de Beneficiários);

• Obtenção, no interior da parceria, de dados meteorológicos (COTR) 
agronómicos – Ocupação cultural (DGADR e Associações e EDIA) e 
hidrométricos (curvas de cotas-volumes-áreas e caudais ecológicos);

Recolha de informação específica sobre os projetos de regadio do 
Programa Nacional de Regadios.



Plano de Ação e Atividades

Desenvolvimento de plataforma de Informação
• Definição das metodologias;
• Execução da plataforma para a estimativa das necessidades úteis de rega das 
culturas em situação de referência (cenário atual 2018) associadas aos AH;
• Determinação das necessidades de água para rega em situação de referência 
(cenário atual 2018);
• Avaliação das necessidades de captação para rega por AH;
• Balanço entre necessidades de captação para rega e disponibilidades hídricas;
• Determinação das garantias de abastecimento de água;

• Identificação das situações mais críticas no período de ponta;

• Identificação e caracterização das medidas de adaptação, sinalizando aquelas 
que são simultaneamente de mitigação, considerando a nova realidade 
hidrológica decorrente das Alterações Climáticas.



Plano de Ação e Atividades

Divulgação  de resultados de avaliação das 
políticas do desenvolvimento rural
Resultados e análise (cenários atual e de alterações 
climáticas) 
● Trinómio Necessidades de rega das culturas / Volumes de água para rega / 
Garantias de rega – segurança hídrica;
● Avaliação dos impactos das alterações climáticas;
● Análise SWOT das infraestruturas hidroagrícolas (análise global/regional e 
local);
● Medidas de adaptação às alterações das garantias de abastecimento de água 

dos Aproveitamentos Hidroagrícolas.



Resultados esperados

• Quantificação das necessidades de rega (2071-2100);

• Compilação da informação sobre as disponibilidades hídricas futuras (2071-2100);

• Caracterização das medidas de adaptação às AC no setor agrícola para dois 

cenários agronómicos distintos:

 Business as usual;

 Aumento da eficiência da rega;

• Avaliar o contributo das medidas do PDR2020 (Programa Nacional de Regadios) 

para atenuar os impactos negativos das AC;



Resultados obtidos

• Seleção das áreas piloto:

 Alfândega da Fé; Campilhas e Alto Sado; Vale do Sado; Odivelas; Roxo; EFMA (Sado) e 

EFMA (Alqueva).

• Caracterização da ocupação cultural por área piloto referente ao ano de 2018;

• Compilação de informação da rede de estações meteorológicas SAGRA para a 

caracterização da situação atual das áreas piloto, com a exceção da área piloto da Alfândega 

da Fé (deverá considerar-se a estação meteorológica da bacia hidrográfica do Douro); 

• Estimativa das necessidades de rega máximas das culturas (considerando as eficiências dos 

sistemas de rega e da rede de transporte e distribuição), que servirão de referência para a 

predição das garantias de abastecimento futuras. 
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