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FINANCIAMENTO DO REGADIO
EM PORTUGAL NO HORIZONTE 2030

A Fenareg considera que as verbas ac-
tualmente previstas para apoiar os inves-
timentos no regadio são manifestamente 
insuficientes face às necessidades inven-
tariadas pela Fenareg, mas também pelo 
próprio Ministério da Agricultura, e face 
aos níveis de investimento dos anterio-
res quadros comunitários perspectiva-se 
uma redução significativa.
Regista-se uma tendência de desinves-
timento de fundos públicos numa área 
que, como tem vindo a ser demonstra-
do, é estratégica para a competitividade 
da agricultura nacional, para a coesão 
social e territorial, para o combate à de-
sertificação e para a adaptação às altera-
ções climáticas.
Importa garantir recursos financeiros 
para o financiamento do regadio, públi-
co e privado, no âmbito das medidas de 
investimento do PEPAC e demais instru-
mentos de financiamento disponíveis. 
Para fazer um ponto de situação, apre-
sentamos neste artigo as necessidades 
de investimento identificadas e o levan-
tamento das origens de financiamento 
disponíveis.

Quais as necessidades de investi-
mento no regadio nacional?
De acordo com o Recenseamento Agrí-
cola de 2019, apenas 14% da Superfície 
Agrícola Útil (SAU) nacional é regada 
(562 mil hectares), embora estas áreas 
de regadio se distribuam por 46% das 
explorações agrícolas existentes no con-

tinente português, o que demonstra 
que o regadio também se verifica em 
muitas explorações maioritariamente de 
sequeiro, sendo fundamental para a sua 
viabilidade.
Destas áreas de regadio, cerca de 42% 
são abrangidas por regadios colectivos 
públicos (243.592 ha), 9% correspondem 
a pequenos regadios colectivos privados 
e 49% constituem regadios privados in-
dividuais, com base em furos, barragens 
ou represas construídas pelos próprios 
agricultores.
O uso de sistemas de rega modernos e 
eficientes é essencial para permitir uma 
utilização sustentável dos recursos hí-
dricos e por isso é  importante que as 
medidas de investimento do PEPAC, 
com especial relevo para a medida de 
investimento nas explorações agrícolas, 
continuem a apoiar o regadio privado na 
instalação ou reconversão de sistemas 
de rega, na melhoria da eficiência e au-
mento da sustentabilidade energética, 
na construção e beneficiação de peque-
nas barragens/charcas e na realização de 
furos de captação de água, permitindo 
aumentar a resiliência das explorações 
agrícolas.
Um aspecto novo que será importante 
acautelar nas medidas de investimen-
to no regadio privado é a elegibilidade 
da componente de segurança das bar-
ragens privadas, que até aqui não tem 
sido uma despesa elegível, colocando 
em causa a segurança de pessoas e bens.

Nos regadios públicos, cerca de um terço 
da área está em aproveitamentos com 
mais de 40 anos, com necessidades im-
portantes de investimento em reabilita-
ção e modernização. 
O recente estudo «Regadio 20|30 – Le-
vantamento do Potencial de Desenvolvi-
mento do Regadio de Iniciativa Pública 
no Horizonte de uma Década», desen-
volvido pela EDIA sob orientação do Mi-
nistério da Agricultura, identificou como 
necessidades de investimento:
• Modernização e reabilitação de rega-
dios existentes – 1.027 M€;
• Reforço da segurança de barragens – 
30 M€;

José Núncio, presidente da Direcção da Fenareg – Federa-
ção Nacional de Regantes
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• Novos regadios – 1.200 M€ para bene-
ficiar uma área de 134.337 ha;
• Total de 2.257 M€, dos quais pelo me-
nos 1.057 M€ se encontram em condi-
ções de serem implementados até 2030. 

Quais as origens de financiamento 
actualmente disponíveis para o re-
gadio?
No Programa Nacional de Regadios, cria-
do em 2018, cuja dotação é de 560 M€ 
até 2024, estão comprometidos 392,2 M€ 
em projectos já aprovados, a que se jun-
tarão mais cerca de 40,8 M€ de projec-
tos ainda em avaliação.
Já em Janeiro foram contemplados 127 M€ 
para investimento em novos regadios da 
expansão do Alqueva. No PDR 2020, ain-
da estão disponíveis verbas de 18 M€, 
para execução até final de 2024.
O Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), com um período de execução pre-
visto até 2026, contempla um montante 
total de 14 mil milhões de euros de sub-
venções, prevendo um montante total 
de 390 M€ em investimentos na gestão 
hídrica (apenas 2,7% do total):
• 200 M€ para Plano Regional de Efi-
ciência Hídrica do Algarve, dos quais 
apenas 92 M€ se encontram associados 
ao regadio;
• 120 M€ já contratualizados para a 
construção do Aproveitamento Hidráu-
lico de Fins Múltiplos do Crato;
• 70 M€ para plano de eficiência e re-
forço hídrico dos sistemas de abasteci-
mento e regadio da Região Autónoma 
da Madeira.

Ou seja, no âmbito do PRR encontra-se 
apenas previsto, para contratualização 
futura, uma verba de apenas 92 M€ 
associada ao Plano Regional de Eficiên-
cia Hídrica do Algarve. Trata-se de um 
montante claramente pouco ambicioso 
para um programa que pretende apoiar 
investimentos estruturantes necessários 
ao nosso País.
O Plano Estratégico da Política Agrícola 
Comum (PEPAC 2023-2027), que se en-
contra actualmente em negociação com 
a Comissão Europeia, prevê, no âmbito 
da Medida “D.3 – Regadios Colectivos 
Sustentáveis”, uma despesa pública de 
apenas 100 M€.
Trata-se do valor mais baixo de sempre 
programado para a medida de investi-
mento em regadio, representando um 
decréscimo de 66% face ao valor que 
estava previsto no âmbito do PDR2020.
Face às necessidades de investimento no 
regadio público e à importância que o 
regadio possui para a competitividade 
da agricultura e para a coesão territorial, 
não se entende a sucessiva redução da 
despesa pública que tem sido prevista 

Tipologia de 
Intervenção

(valores em milhões de 
euros)

Novos Regadios
Modernização e Reabilitação 

de Regadios existentes
Reforço e Segurança de 

Barragens
TOTAL

Maturidade
das intervenções

Implementação 
no Curto/Médio 

Prazo 
(2021-2030)

Grau de 
desenvolvimento 
mais incipiente

Implementação 
no Curto/Médio 

Prazo 
(2021-2030)

Grau de 
desenvolvimento 
mais incipiente

Implementação 
no Curto/Médio 

Prazo 
(2021-2030)

Grau de 
desenvolvimento 
mais incipiente

Implementação 
no Curto/Médio 

Prazo 
(2021-2030)

Grau de 
desenvolvimento 
mais incipiente

Região Norte 55,04 234,00 44,28 0,42 3,69 0,75 103,01 235,17

Região Centro 51,25 432,58 268,59 12,53 4,87 0,05 324,71 445,16

Região Lisboa e Vale 
do Tejo

– 162,50 212,85 16,73 1,59 – 214,44 179,23

Região do Alentejo 93,00 166,63 270,29 127,60 9,45 7,53 372,74 301,76

Região do Algarve – 5,67 41,55 31,90 0,36 1,27 41,91 38,84

TOTAL
199,29 1 001,38 837,56 189,18 19,96 9,60 1 056,81 1 200,16

1 200,67 1 026,74 29,56 2 256,97

para o regadio colectivo:
Em resumo, da informação disponível à 
data, existe assim uma disponibilidade 
total de financiamento de 337 M€, a 
executar entre 2022 e 2029, que corres-
ponde a apenas 32% das necessidades 
de investimento, com condições para 
serem implementados até 2030 (1.057 
M€) e a 15% das necessidades totais 
identificadas (2.257 M€).
Refira-se ainda que o Governo aprovou 
o Programa Nacional de Investimentos 
2030 (PNI 2030), que planeia o próximo 
ciclo de investimentos estratégicos e es-
truturantes de âmbito nacional para o 
período entre 2021 e 2030.
Neste âmbito, foram definidos dois pro-
gramas de investimento na área temáti-
ca do regadio, num valor total de inves-
timento público de 750 milhões de euros 
(6% da verba total de investimento pú-
blico prevista):
• Investimentos na revitalização do re-
gadio existente: reabilitação e moder-
nização de infraestruturas hidráulicas – 
350 M€;
• Aumento da área regada: instrumento 
de desenvolvimento do território rural – 
400 M€.
Independentemente da origem do fi-
nanciamento que suportará o valor de 
investimento público previsto no PNI, 
é ainda assim insuficiente para cobrir 
as necessidades de investimento iden-
tificadas: apenas 71% dos investimen-
tos com implementação até 2030 e 
33% do total de investimento identi-
ficado. 
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