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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

O presente Estudo incidiu sobre o Grande Sistema Hidráulico do Alentejo (GSHA) que 
no essencial recupera o conceito do outrora designado “ Plano de Rega do Alentejo”, 
constituído pelas áreas beneficiadas pela 1ª Fase do EFMA (cerca de 120.000 hectares), 
pelas áreas a beneficiar pela 2ª Fase do EFMA (cerca de 48.000 hectares, em fase de 
projeto e/ou de construção) e pelas áreas atualmente sob gestão de Associações de 
Regantes e Beneficiários, que constituem os designados Aproveitamentos 
Hidroagrícolas (A.H.s’) preexistentes relativamente ao EFMA (a saber: Roxo, Odivelas, 
Campilhas, Fonte Serne, Alto Sado, Monte Gato e Migueis, Vigia, Vale do Sado e 
Lucefecit). 

A génese deste estudo tem a ver, entre outras coisas, com o desafio lançado pelo Sr. 
Ministro da Agricultura (através de ofício enviado à FENAREG, ref. 1973/2018, de 6 
junho, com conhecimento às Associações preexistente) de se realizar “uma atempada e 
serena reflexão sobre a melhor forma de encontrar soluções para o futuro (...) evitando 
consequências negativas para os regantes e respetivas associações (...), nomeadamente, 
nos períodos de seca”. 

A necessidade do presente Estudo resulta do contexto que abaixo se descreve de forma 
sumária. 

A construção do EFMA (1ª e 2ª Fases) veio integrar, numa mesma rede hidráulica, um 
conjunto de A.H.s’ públicos, até então isolados. Concretamente, estão nestas condições 
(ou virão a estar, fruto da 2ª Fase do EFMA) os A.H.s´ do Roxo, Odivelas, Campilhas, 
Fonte Serne, Alto Sado, Monte Gato e Migueis, Vigia, Vale do Sado e Lucefecit. 

Em 2013, e com a aproximação da conclusão da 1ª Fase do EFMA, o Estado celebrou 
contratos de concessão para a gestão dos respetivos “blocos de rega”, ficando a maior 
parte destes concessionados à EDIA (excetua-se o Bloco de Aljustrel, que foi integrado 
na concessão do Roxo em 2013 e a Infraestrutura 12, que, já anteriormente, tinha sido 
integrada na concessão de Odivelas em 2007). As concessões atrás referidas, assignadas 
por um período excecionalmente curto, terminam em 31 de dezembro de 2020, pelo 
que o Estado terá que revisitar este assunto, incluindo nele a futura concessão dos 
blocos da 2ª fase do EFMA. 

O período de concessão destas infraestruturas secundárias à EDIA, ao ser fixado em 
apenas 7 anos, evidencia uma situação de transição visando: 

‒ criar, no terreno, condições adequadas à concessão a Associações de 
Beneficiários, no seguimento daquela que, de acordo com a legislação em vigor, 
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tem sido a prática de Portugal e em grande parte dos países Europeus; este 
modelo, tem mais de 60 anos de sucesso, é baseado no princípio da 
corresponsabilização entre administração e utilizadores para alcançar a melhor 
gestão da água para rega, princípio esse que é seguido não só noutros países da 
Europa, mas a nível mundial; 

‒ ou, se e quando tal não fosse possível, definir o sistema mais adequado à gestão 
de um sistema hidráulico com a dimensão e complexidade daquele que hoje 
existe no terreno. 

A essa data (2013) a gestão da infraestrutura primária permaneceu a cargo da EDIA, sob 
a concessão a que diz respeito o Contrato assinado em 2007, que estabelece um prazo 
de concessão de 75 anos. Desta forma a concessão da rede primária encontra-se 
entregue à EDIA até 2082. 

Em 2017 foi aprovado um “novo tarifário” a praticar pela EDIA (Despacho nº3025/2017, 
de 11 de abril), que elimina o conceito de “preço da água à saída da rede primária” 
(que existia no anterior despacho) e que define as condições em que esta entidade 
fornece água aos seus regantes e aos “A.H.s preexistentes”, nomeadamente o preço a 
que tal fornecimento deverá ser garantido. Este facto, por não ter em consideração os 
custos associados à exploração das redes primária e secundários dos AHs preexistentes, 
tem gerado diversos problemas de consistência entre esse tarifário e os tarifários em 
vigor nestes A.H.s, colocando em causa a sustentabilidade do sistema de gestão 
atualmente em vigor. 

Dado que estamos a tratar de um sistema de fins múltiplos, que integra redes primária 
e secundária, convém explicitar o seu enquadramento legal. No que se refere à rede 
primária, o DL 311/2007, estipula no seu Art.4º: 

“1- A gestão do empreendimento de fins múltiplos compreende unicamente a 
administração das infraestruturas hidráulicas e de outros bens e meios que constituam 
partes comuns às várias utilizações dos recursos hídricos, não se substituindo, no mais, 
aos direitos e obrigações dos utilizadores individuais nem às atividades económicas por 
estes desenvolvidas. 

2- A gestão de cada empreendimento de fins múltiplos é atribuída a uma única pessoa 
coletiva, de direito público ou privado: 

a) Utilizadora de pelo menos um uso principal dos recursos hídricos afetos ao 
empreendimento; 

ou, 

b) Constituída para o efeito por um ou mais utilizadores de usos principais dos 
recursos hídricos afetos ao empreendimento”. 
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Por outro lado, a rede secundária de rega, segue o Regime Jurídico dos A.H.s (no.1 do 
Art. 102º), segundo o qual “a conservação e exploração das obras de aproveitamento 
hidroagrícola podem ser atribuídas, no todo ou em parte, através de concessão, a 
pessoas coletivas públicas ou privadas com capacidade técnica e financeira adequadas, 
sendo dada preferência às entidades do tipo associativo ou cooperativo que 
representem a maioria dos proprietários e dos regantes beneficiados com a obra e às 
autarquias locais” (o sublinhado é nosso). 

Assim, considera-se que existem razões substanciais para que o atual modelo de gestão 
do EFMA seja revisto, de forma a incorporar o conceito do GSHA e garantir: 

‒ a melhor e mais eficiente gestão possível deste grande sistema hidráulico, como 
garante da satisfação das necessidades de água dos regantes que dele beneficiam e, 
em concreto, dos regantes associadas ao EFMA e aos A.H.s preexistentes; 

‒ uma melhor articulação entre a gestão da rede primária com a gestão da rede 
secundária incluindo os A.H.s preexistentes; 

‒ o dimensionamento da área beneficiada a afetar a cada futura concessão da rede 
secundária, incluindo o aumento da área atualmente concessionada às Associações 
de Regantes e Beneficiários que detêm a concessão dos A.H.s preexistentes, 
permitindo assim um adequado dimensionamento destas áreas com o prepósito de 
obter elevados níveis de eficiência e eficácia na operação e manutenção das 
infraestruturas e equipamentos que constituem a rede secundária; 

‒ uma política de tarifários articulada, seguindo princípios transparentes e visando 
otimizar o aproveitamento integral das sinergias existentes em todo o sistema 
(EFMA e A.H.s preexistentes), permitindo a disponibilização de água para rega a 
todos os regantes do sistema ao menor preço possível. 

Por outro lado, é essencial ter em conta as expetativas dos regantes nessa matéria. 

Finalmente, através da definição deste novo modelo de gestão, importa conferir solidez 
ao facto, de que os até aqui designados pela EDIA, por “A.H.s confinantes” fazem parte 
integrante da infraestrutura hidráulica que ficou criada com a construção do EFMA e a 
sua expansão (GSHA). A este prepósito salienta-se que no Estudo Preliminar de Impacte 
Ambiental do Subsistema de Rega de Alqueva - Bloco do Baixo Alentejo (EPIA) realizado 
pela EDIA em 2001 já enfatiza que uma das valências deste sistema hidráulico é o 
reforço das disponibilidades de água das albufeiras dos A.H.s preexistentes. 

Este estudo considerou, de modo particular, as especificidades das áreas geridas pelas 
Associações de Regantes acima referidas. O princípio orientador deste estudo foi claro: 
rever o atual modelo de gestão, procurando garantir uma melhor eficiência e eficácia na 
gestão de todo o GSHA como fator determinante da viabilidade e sustentabilidade dos 
sistemas de distribuição de água que constituem a rede secundária desta infraestrutura, 
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de forma a permitir aumentar a competitividade associada às culturas regadas na 
região. 

 

1.2. Objetivos visados e estrutura do relatório 

De acordo com os Termos de Referência, o estudo a desenvolver tem como objetivo 
apresentar uma proposta fundamentada para um novo modelo de gestão das áreas de 
regadio público na área de influência do EFMA, salvaguardando a competitividade da 
atividade agrícola na região e a sustentabilidade das entidades gestoras envolvidas 
neste novo modelo. 

Refira-se que o atual modelo tarifário não prevê a gestão partilhada com Associações 
de Regantes, nem prevê, em relação aos valores definidos para reforço de albufeiras 
dos AHs preexistentes, os impactos de anos consecutivos de seca. Este estudo procura, 
assim, incorporar estas duas dimensões determinantes para a viabilidade dos diferentes 
sistemas envolvidos. 

No âmbito desta tarefa, serão tidos em conta diversos fatores, dos quais se realça a 
vontade dos agricultores e a maturidade das suas organizações. 

A resposta a estes objetivos pressupõe a análise e a procura de respostas a um conjunto 
relativamente alargado de questões, que importa aqui deixar claras: 

‒ Em primeiro lugar, será necessário promover a revisão do atual modelo de 
gestão do EFMA, por forma a otimizar a gestão da rede primária. É de realçar 
que, no futuro, sob a influência do processo de alterações climáticas, a dinâmica 
da transferência de água no GSHA será crucial, sendo por isso necessário 
garantir uma estreita articulação entre entidades, possibilitando que a gestão 
desta rede se efetue de forma centralizada, assegurando a proteção e gestão 
eficiente da água, um recurso estratégico da região e do sistema em rede das 
Bacias Hidrográficas em causa. 

‒ Para a definição deste novo modelo de gestão será essencial prever a criação de 
novas Associações de Regantes e entrar em linha de conta com a possibilidade 
do aumento das áreas beneficiadas geridas (ou a gerir) pelas Associações de 
Regantes atualmente constituídas. De facto, após a conclusão da 2ª fase do 
EFMA, os AH do Lucefecit, Alto Sado e Vigia ficarão também a fazer parte 
integrante deste sistema, a exemplo do que já acontece com os restantes. As 
Associações de Beneficiários e Regantes que, por concessão do Estado, têm 
vindo a gerir esses A.H. acumulam um elevado grau de experiência e 
competência que deverá ser tido em conta no modelo final. Contudo, e para 
alguns dos casos existentes, a área dominada atualmente sob sua gestão 
apresenta uma escala manifestamente insuficiente para proporcionar os mais 
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adequados níveis de eficiência e de viabilidade económica. O modelo que 
propomos neste estudo foi construído a partir da definição de critérios objetivos 
e de evidência consensual para a definição de unidades mínimas e máximas de 
áreas de regadio sob gestão de uma única entidade. 

‒ Na perspetiva da concretização próxima deste “GSHA” constituído pelo EFMA 
(1ª e 2ª fases) e pelos 10 Aproveitamentos Hidroagrícolas preexistentes (Vale do 
Sado, Roxo, Odivelas, Campilhas, Fonte Serne, Alto Sado, Monte Gato e Migueis, 
Vigia e Lucefecit), com circunstâncias à partida muito diversas, assume particular 
relevância a análise da questão dos tarifários a praticar (estrutura e valores). Se, 
até ao presente, a EDIA (para os blocos do EFMA) e as Associações de Regantes 
e Beneficiários (para os A.H. preexistentes) fixavam os respetivos tarifários de 
modo independente, a partir do momento em que o “GSHA” esteja 
completamente implementado o estabelecimento desses tarifários tem, 
forçosamente, que seguir uma lógica articulada, de forma a garantir a 
competitividade do regadio, a equidade entre os utilizadores da água e a 
sustentabilidade das entidades gestoras envolvidas. Assim, este estudo propõe, 
no âmbito do novo modelo de gestão, a implementação de uma política de 
tarifários articulados, tanto para o fornecimento de água à saída da rede 
primária, como para o fornecimento de água aos utilizadores finais. 

‒ Como princípio orientador a revisão dos tarifários existentes deverá ter conta a 
necessidade de incorporar os custos internos com a exploração das redes 
primária e secundária, por forma a criar condições que induzam equidade nos 
valores a praticar. 

‒ No que diz respeito ao tarifário a praticar nas redes secundárias, encaramos 
como viável a definição de valores máximo e mínimos, criando tendencialmente 
valores semelhantes para as tipologias de fornecimento idênticas, permitindo 
que cada associação reflita no seu tarifária as suas especificidades; 

Finalmente, o estudo foca-se num conjunto de situações concretas existentes (EDIA e 
Associações de Regantes e Beneficiários constituídas) tomando em linha de conta a 
capacidade atual existente no terreno por parte das Associações de Regantes e 
Beneficiários, e com base nesta análise perspetivar a gestão dos blocos de rega por 
parte de novas ARs a constituir no futuro. 
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PARTE I – Proposta de modelo de gestão 
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2. Caraterização sumária do Grande Sistema Hidráulico do 
Alentejo (GSHA) 

O GSHA a que aqui nos referimos, resulta da implantação no terreno do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), mas não se esgota nele. 

De facto, a construção da Fase I do EFMA veio garantir que um primeiro conjunto de 
aproveitamentos hidroagrícolas que com ele confinam (A.H. do Vale do Sado, A.H. do 
Roxo e A.H. de Odivelas, através da ligação das respetivas barragens à rede primária do 
EFMA a partir da barragem do Alvito) passassem a integrar esta rede hidráulica mais 
vasta, conferindo-lhes uma garantia de água até aqui insuficiente. Outros (de que são 
exemplos o da Vigia e o de Campilhas, Fonte Serne, Alto Sado, Monte Gato e Migueis) 
asseguraram algumas ligações provisórias, que se consolidarão na Fase II do EFMA, que 
integrará igualmente o A.H. do Lucefecit. 

No futuro, com a decisão de expandir o EFMA (Fase II), tirando o maior partido possível 
da “capacidade primária instalada” durante a Fase I, existem outros 8 Aproveitamentos 
Hidroagrícolas que passarão a integrar de forma sustentada esta grande rede hidráulica, 
são eles: 

‒ o A.H. Campilhas, Fonte Serne, Alto Sado, Monte Gato e Migueis que beneficiará 
da ligação da barragem de Fonte Serne à barragem do Roxo, através do canal 
Roxo-Sines e da futura ligação à albufeira do Monte da Rocha, ainda em estudo; 

‒ o A.H. do Vale do Sado, que beneficiará da possível ligação à barragem de Pego 
do Altar; 

‒ o A.H. da Vigia, que beneficiará da ligação da barragem da Vigia à barragem do 
Loureiro, através do canal Loureiro-Monte Novo; 

‒ e o A.H. do Lucefecit, que beneficiará da ligação de um novo Bloco ao sistema 
primário de Alqueva. 

O GSHA, que deverá ficar completo até 2023 (de acordo com a RCM nº133/2018, 
publicada no DR, 1ª Série, nº197, de 12 de outubro de 2018), transporta para a região 
do Alentejo uma nova realidade hidráulica. O conjunto de Aproveitamentos 
Hidroagrícolas atrás referidos, concebidos de acordo com uma lógica de 
autossuficiência de recursos hídricos, passa agora a integrar um sistema mais vasto e 
complexo que apresenta como vantagem evidente o acréscimo muito significativo da 
garantia de água, mesmo em períodos mais prolongados de seca ou escassez de 
precipitação. 

Na Figura seguinte apresenta-se o traçado geral do GSHA, no qual se destacam as suas 
principais Albufeiras, a espinha dorsal da rede primária de canais, as áreas beneficiadas 
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pelos A.H. preexistentes, as áreas beneficiadas no âmbito da Fase I do EFMA e as áreas 
que se prevê venham a ser beneficiadas no âmbito da Fase II do EFMA. 

Panorama geral do GSHA 

 

 

Quando estiver concluído, este grande sistema hidráulico configurará um complexo 
empreendimento de fins múltiplos (rega, produção de energia, abastecimento de água 
a populações, indústria, turismo e lazer), que manterá como grande justificação para a 
sua existência a constituição de uma reserva de água estratégica para Portugal. 

Sem prejuízo do que atrás ficou referido, vale a pena realçar alguns pontos: 

‒ o grande utilizador da água proveniente deste sistema continuará a ser a 
agricultura; note-se que, após a sua conclusão, estaremos a falar de cerca de 
192.500 hectares beneficiados (dos quais cerca de 32.500 ha englobados nos 10 
A.H. preexistente referidos); 

‒ os A.H. do Roxo e de Odivelas “integraram” já os blocos denominados de 
“Aljustrel” e “Infraestrutura 12”, construídos com a Fase I do EFMA; 

‒ o GSHA, tal como está delineado neste momento, oferece ainda um potencial de 
crescimento, de que é exemplo o reforço da albufeira de Pego do Altar; 

‒ realça-se o papel do GSHA no reforço das disponibilidades de água para 
abastecimento público; 

‒ para além dos fins atrás mencionados, realce-se a importante função ambiental 
que este sistema desempenha; dentro desta, e por ser menos falada, chamamos 
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a atenção para função de conferir uma resistência acrescida ao avanço da 
intrusão salina, nomeadamente na bacia hidrográfica do Sado. 

 

3. O modelo de gestão vigente na zona de influência do EFMA 

O modelo de gestão do regadio público atualmente existente na chamada zona de 
influência do EFMA (que, como atrás referimos, inclui os 10 A.H. correntemente 
designados por preexistente, atualmente integrados ou em vias de integração plena no 
GSHA) é fruto de um conjunto de circunstâncias históricas que se resumem abaixo: 

‒ em Portugal, a “conservação e exploração” dos Aproveitamentos Hidroagrícolas 
rege-se pelo chamado “Regime Jurídico das Obras dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas”, estabelecido pelo DL nº269/82, sucessivamente alterado pelo 
DL nº86/2002 e pelo DL nº169/2005; 

‒ de acordo com o Regime em questão (nº1 do Artigo nº102) “a conservação e 
exploração das obras de aproveitamento hidroagrícola podem ser atribuídas, no 
todo ou em parte, através de concessão, a pessoas coletivas públicas ou privadas 
com capacidade técnica e financeira adequadas, sendo dada preferência às 
entidades do tipo associativo ou cooperativo que representem a maioria dos 
proprietários e dos regantes beneficiados com a obra e às autarquias locais”; 

‒ ao abrigo da referida legislação, a gestão dos dez Aproveitamentos 
Hidroagrícolas “preexistentes” atrás referidos foi concessionada às Associações 
de Regantes e/ou Beneficiários que para tal se constituíram, a saber: 

§ Associação de regantes e beneficiários de Campilhas e Alto Sado; 
§ Associação de beneficiários do Lucefecit; 
§ Associação de beneficiários da obra de rega de Odivelas; 
§ Associação de beneficiários do Roxo; 
§ Associação de beneficiários do Vale do Sado; 
§ Associação de beneficiários da obra da Vigia. 
§ Associação de beneficiários da Freguesia da Luz 

 
‒ Refira-se que, para além destas, foram também oportunamente constituídas as 

Associações de Regantes do Monte Novo e a Associação de Regantes do Ardila e 
Enxoé, tendo esta última sido, entretanto, extinta por falta de apoio à sua 
continuidade; 

‒ nos termos que constam nos respetivos “contratos de concessão”, estas 
Associações são responsáveis pela conservação e exploração do conjunto de 
infraestruturas primárias (barragens, canais da rede primária, estações de 
bombagem, etc.) e secundárias, funções que têm vindo a desempenhar desde 
então; 
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‒ a chamada Infraestrutura 12, com cerca de 5.900 hectares, bloco de rega que 
constituía originalmente a 2ª Fase da Obra de Rega de Odivelas, foi o primeiro 
bloco de rega a ser concluído pela EDIA (2003); a sua gestão foi então 
concessionada à Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas em 
2007, por averbamento no seu contrato de concessão; 

‒ em 2007, foi assinado o contrato de concessão à EDIA (concessão foi atribuída 
através do DL n.º 313/2007 de 17 de setembro e compreende infraestruturas e 
utilização do domínio publico hídrico), relativo às infraestruturas da “Rede 
Primária” projetada para o EFMA, bem como das Centrais Hidroelétricas de 
Alqueva e Pedrógão; o prazo de concessão que consta deste contrato é de 75 
anos; 

‒ de igual forma, em 2013, o Bloco de Rega de Aljustrel (com cerca de 1.300 ha), 
hidraulicamente dependente da Estação Elevatória do Roxo, viu a sua gestão 
concessionada à Associação de Beneficiários do Roxo; 

‒ na mesma altura (Abril de 2013), foi concessionada à EDIA a “gestão” do 
restante conjunto de infraestruturas da rede secundária que, à data, estavam 
incluídas no EFMA1; 

‒ de acordo com o contrato atrás referido, na alínea i) dos seus considerandos, é 
referido que “só depois da conclusão de todas as infraestruturas e subsequente 
período de consolidação do seu funcionamento, de cinco anos, estará disponível 
o quadro de indicadores necessários para aferir do melhor modelo para 
prosseguir com a gestão, exploração, manutenção e conservação do 
empreendimento”; 

‒ presume-se que terá sido pelos motivos referidos no ponto anterior), que o 
Estado entendeu limitar o prazo da concessão a cerca de 7 anos (i.e., até 31 de 
dezembro de 2020), contrariando a prática seguida nos restantes A.H. públicos 
de efetuar concessões por períodos mais alargados de tempo. 

Em consequência dos factos atrás referidos, o atual modelo de gestão do GSHA pode 
ser descrito de uma forma simples. A gestão é assegurada por 8 entidades distintas com 
poderes de gestão de infraestruturas públicas de rega concessionados pelo Estado. 
Estas entidades articulam-se de acordo com os seguintes princípios: 

‒ a EDIA é responsável pela “gestão” de todas as infraestruturas (primárias e 
secundárias) construídas no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva, com exceção da Infraestrutura 12, do bloco de Aljustrel e do bloco da 
Aldeia da Luz; 

‒ cada uma das Associações de Regantes é responsável pela “gestão” das 
infraestruturas (primárias e secundárias) que constituem, de raiz, os 
Aproveitamentos Hidroagrícolas em causa; a estas infraestruturas foram 

                                                        
1 http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/87_rede_secundaria_gvpjme7sv6.pdf  
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acrescentadas a Infraestrutura 12 (sob gestão da Associação de Beneficiários da 
Obra de Rega de Odivelas) e o Bloco de Aljustrel (sob gestão da Associação de 
Beneficiários do Roxo); 

‒ para os casos dos A.H. preexistentes que, neste momento, já estão ligados ao 
EFMA, as relações entre as respetivas entidades gestoras e a EDIA traduzem-se 
numa relação que fundamentalmente se resume à “compra de água a pedido”, 
de acordo com o tarifário recentemente fixado pela tutela; 

‒ para além disto, tanto o Roxo como Odivelas têm uma relação adicional com a 
EDIA que visa, no primeiro caso, regular a passagem de água do EFMA pela 
barragem do Roxo (para alimentar blocos a jusante desta) e, no segundo caso, 
se traduz na incorporação no Titulo de Utilização de Recursos Hídrico do AH de 
Odivelas do direito deste às afluências naturais intercetadas/retidas pela 
barragem do Alvito; 

‒ finalmente, as Associações em causa participam ainda no Conselho de 
Acompanhamento do Regadio de Alqueva2 (CAR Alqueva), que tem como 
objetivo “acompanhar a exploração da componente hidroagrícola do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), por forma a salvaguardar 
o uso eficiente da água para rega, a produtividade, rentabilidade e 
competitividade da agricultura praticada no âmbito do empreendimento, bem 
como a sustentabilidade da componente hidroagrícola do EFMA”. 

Acrescente-se que o papel de cada uma destas entidades se encontra claramente 
definido, embora, como veremos adiante, subsista um conjunto de situações que 
podem e devem ser melhoradas, tendo em vista obter um melhor funcionamento das 
infraestruturas em causa e simultaneamente melhorar a qualidade do serviço prestado 
aos utilizadores finais da água de rega. 

Dado que estamos a tratar de um sistema de fins múltiplos, que integra redes primária 
e secundária, convém explicitar o seu enquadramento legal. No que se refere à rede 
primária, o DL 311/2007 estipula, no seu artigo 4º o seguinte: 

“1 – A gestão do empreendimento compreende unicamente a administração das 
infraestruturas hidráulicas e de outros bens e meios que constituam partes comuns às 
várias utilizações dos recursos hídricos, não se substituindo, no mais, aos direitos e 
obrigações dos utilizadores individuais nem às atividades económicas por estes 
desenvolvidas. 

2 – A gestão de cada empreendimento de fins múltiplos é atribuída a uma única pessoa 
coletiva de direito público ou privado: 

                                                        
2 https://dre.tretas.org/pdfs/2014/01/21/dre-314951.pdf  
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a) utilizadora de pelo menos um uso principal dos recursos hídricos afetos ao 
empreendimento; 

b) constituída para o efeito por um ou mais utilizadores de usos principais dos 
recursos hídricos afetos ao empreendimento.” 

Por outro lado, a rede secundária de rega, segue o “Regime Jurídico das Obras dos 
Aproveitamentos Hidroagrícolas” (D.L. nº269/82, sucessivamente alterado pelo D.L. 
nº86/2002 e pelo D.L. nº169/2005); que estabelece (no nº1 do Artigo nº102): 

‒ “a conservação e exploração das obras de aproveitamento hidroagrícola podem 
ser atribuídas, no todo ou em parte, através de concessão, a pessoas coletivas 
públicas ou privadas com capacidade técnica e financeira adequadas, sendo 
dada preferência às entidades do tipo associativo ou cooperativo que 
representem a maioria dos proprietários e dos regantes beneficiados com a obra 
e às autarquias locais” (o sublinhado é nosso). 
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4. Necessidade de um novo modelo e suas condicionantes 

4.1. Sobre a necessidade de repensar o modelo de gestão existente 

Em nosso entender existem sete ordens de razões que justificam a necessidade de se 
repensar o modelo de gestão atualmente em vigor na área de influência do GSHA: 

‒ a primeira diz respeito às alterações profundas na realidade hidráulica que o 
EFMA veio introduzir na região; de facto, passamos a ter 10 A.H.s que 
beneficiam diretamente da ligação ao sistema de Alqueva aumentando assim a 
sua capacidade em assegurar o fornecimento de água às áreas atualmente 
regadas. Passámos para uma realidade de um sistema interligado e 
interdependente do ponto de vista hidráulico que passou a cobrir uma parte 
significativa do território do Alentejo; no nosso entender esta alteração da 
realidade impõe uma reflexão séria sobre o modelo de gestão mais adequado 
no futuro; 

‒ a segunda resulta da limitação hidráulica das ligações do sistema primário atual 
para reforço às albufeiras ligadas ao Alqueva. É o caso da ligação (definitiva) a 
Vale do Sado (albufeira Vale de Gaio), onde são necessários mais de 12 meses 
para “entrega” na albufeira dos volumes necessários para uma normal 
campanha de rega; os A.H. de Odivelas e do Roxo também têm limitação na 
“entrega de volumes”; para além destes casos, existem ainda aquelas que têm 
ligações apenas “transitórias” à albufeira (ex. Vigia) ou canal (ex. Campilhas). 
Estas condicionantes obrigam a que a gestão dos fornecimentos para reforço às 
albufeiras ligadas à Alqueva seja orientada por critérios de salvaguarda das 
necessidades dos beneficiários e não por critérios meramente económicos 
associados aos volumes de água transferidos. Assim estamos a induzir menor 
incerteza e variabilidade e a aumentar a resiliência global do sistema; 

‒ a terceira está associada à limitação na adução a todo o subsistema Alqueva: 
caso da Estação Elevatória dos Álamos, que mesmo depois de reforçada com 
mais 2 grupos de bombagem (realidade que acontecerá para a campanha de 
2020), manterá as limitações nas ligações antes referidas. As sucessivas avarias 
nos atuais 2 grupos de bombagem (dos 6 previstos) e os longos períodos da sua 
reparação, fazem sobressair a necessidade de um cuidado plano de gestão para 
o abastecimento do GSHA, nomeadamente a gestão energética, para além do 
risco associado. Neste contexto sublinhamos a importância da gestão da rede 
primária, que primordialmente deveria estar subordinada a assegurar, com as 
entidades gestoras dos AH´s que integram o GSHA, a manutenção de níveis de 
armazenamento de água, compatíveis com a necessidade de assegurar volumes 
de água armazenados mínimos para responder às necessidades médias de água 
ao longo do ano. Para tal a transferência de água de reforço a uma determinada 
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albufeira/reservatório deverá ser feita por antecipação em relação ao momento 
do seu consumo; 

‒ a quarta, relacionada com a anterior, diz respeito ao facto de existirem 
“infraestruturas primárias” sob gestão de uma entidade (neste caso a barragem 
do Roxo e a respetiva albufeira, sob gestão da A.B. Roxo) que pelo facto da 
interligação se encontrar devidamente protocolada e estabilizada, não oferece 
qualquer dificuldade na transferência de água para jusante da albufeira do Roxo, 
para o sistema Roxo-Sado. Esta solução está em funcionamento desde 2016 e 
demonstra ser uma opção funcional; 

‒ a quinta refere-se à existência de direitos adquiridos, Contratos de Concessão e 
Títulos de Utilização das afluências naturais das entidades gestoras do Roxo e 
Odivelas que devem ser respeitados independentemente do modelo a adotar; 

‒ a sexta, é relativa à maior ou menor harmonização e articulação entre os 
tarifários que atualmente vigoram no GSHA; o facto de uma das entidades (a 
EDIA) se constituir como “fornecedora de água” às restantes (Associações de 
Regantes e Beneficiários) a uma tarifa definida em Despacho da tutela, tem 
levantado questões quanto à viabilidade e competitividade dos serviços de 
fornecimento de água prestados por estas Associações; para esta situação 
contribui o facto da tarifa em vigor não refletir os custos que as AR´s têm com a 
rede de transporte e distribuição da albufeira até à tomada de água do 
agricultor; 

‒ finalmente, a sétima razão prende-se, em nosso entender, com a necessidade 
de garantir uma racionalidade coerente na gestão da água e da energia no que à 
Rede Primária deste grande sistema diz respeito; para alcançar este objetivo é 
necessário envolver as entidades gestoras dos AH´s cujas albufeiras se 
encontram ligadas ao EFMA, através de planos anuais de transferências de água, 
prévia e atempadamente consensualizados entre as diversas entidades (EDIA e 
AR´s). 

 

4.2. Condicionantes à definição de um novo modelo de gestão 

O Estado, face à nova realidade existente no terreno, deverá sempre procurar o melhor 
modelo de gestão para o conjunto dessas infraestruturas. Neste âmbito, o melhor 
sistema de gestão será aquele que garanta, em simultâneo: 

a) os melhores níveis de eficiência de todo o sistema, com os reflexos que 
daí decorrem para a minimização dos custos associados a cada m3 de 
água disponibilizada, evitando o risco da sobre escala conduzir a 
menores-valias na gestão de grandes sistemas; 
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b) os melhores níveis de eficácia nos serviços que é suposto as entidades 
gestoras assegurarem, que se traduzirá essencialmente no facto de os 
regantes terem acesso à água de que necessitam, com a qualidade 
exigida e nos momentos adequados; 

c) os níveis de equidade desejáveis para o conjunto de regantes, o que 
deverá traduzir-se nas suas condições de acesso à água, tendo em 
consideração o modelo de distribuição, independentemente da sua 
localização geográfica específica; 

d) um elevado nível de transparência e possibilidade de escrutínio por parte 
da sociedade em geral e dos beneficiários da água em particular, que 
mais facilmente se concretiza com a gestão através das ARs; 

e) existência ou criação de Associações de Regantes e Beneficiários que 
possam vir a assumir, a curto-prazo, tais funções de gestão (papel chave 
da DGADR nestes processos); 

f) a opinião dos utilizadores finais da água (os regantes) é uma dimensão 
que não pode ser ultrapassada nem menosprezada; 

g) a interdependência hidráulica das diversas componentes do sistema e 
proximidade geográfica das respetivas áreas beneficiadas é também uma 
condicionante que deverá ser tomada em linha de conta; 

h) que promova a identificação clara do conjunto de infraestruturas que 
passam a constituir a verdadeira rede primária do GSHA, que integram as 
concessões da EDIA e das ARs preexistentes, contribuindo de forma 
relevante para a gestão centralizada desta rede; 

i) que, adote um conjunto de práticas e de procedimentos que garantam a 
sua perfeita articulação mútua; 

j) que as entidades que venham a ser envolvidas no novo modelo 
demonstrem as competências técnicas e organizacionais mínimas e 
necessárias, de forma a serem capacitadas quanto ao desempenho das 
suas funções; 

k) que contribua de forma clara para garantir a sustentabilidade económica 
e financeira de todas as entidades, atuais e futuras. 
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5. O modelo conceptual proposto 

Considerando que o objetivo primordial deste trabalho é definir um modelo de gestão 
para todo o EFMA, englobando novas associações de regantes e as já existentes, as 
quais como resultado do modelo, também podem gerir mais áreas, segundo critérios 
técnicos, geográficos, económicos ou outros. 

O modelo conceptual que se propõe é definido com base nos seguintes princípios 
básicos: 

a) Introduz-se o conceito de “Grande Sistema Hidráulico do Alentejo” (GSHA), que 
integra os AHs Preexistentes e as infraestruturas construídas pela EDIA no 
âmbito do EFMA; 

b) O GSHA é composto por uma Rede Primária constituída essencialmente por 
infraestruturas de armazenamento e transporte de água e uma Rede Secundária 
fundamentalmente constituída por sistemas de distribuição de água para rega, 
incluindo os respetivos reservatórios de regularização e compensação; 

c) A gestão das duas redes deve ser devidamente articulada com o propósito de 
garantir elevados níveis de eficiência e eficácia na gestão dos recursos e 
assegurar um excelente nível de serviço na disponibilização de água aos 
agricultores; 

d) A Rede Primária deverá ter uma gestão centralizada, o que não significa que seja 
imprescindível que a operação da Rede Primária seja efetuada apenas por uma 
única entidade. No caso dos AHs preexistentes a responsabilidade sobre a 
operação e manutenção da respetiva rede primária, deve continuar a ser 
efetuada pelas concessionárias atuais, isto é, as Associações de Regantes, 
incluindo a gestão dos recursos hídricos associados à concessão e gerados nas 
respetivas bacias de escoamento natural, tendo em conta as especificidades de 
cada AH; 

e) A Rede Secundária, seguindo a legislação atual, preferencialmente deverá ser 
concessionada a Associações de Regantes, garantindo que a gestão destas 
infraestruturas se faça de forma mais próxima e com o envolvimento dos 
agricultores. Neste caso, preferencialmente não significa obrigatoriamente: por 
exemplo, nos casos em que não se perfile nenhuma Associação de Regantes 
disponível para ser concessionária de um determinado AH, a sua gestão deverá 
ser assegurada por outras entidades, definidas no artigo 102 do decreto-lei n.º 
86/2002, nomeadamente a EDIA; 

f) A identificação, incluindo o seu dimensionamento (definição da área máxima e 
mínima da concessão) e localização, dos vários AHs que virão a constituir as 
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múltiplas concessões da Rede Secundária deverá ter em conta a sua viabilidade 
técnica e económica por forma a assegurar uma adequada qualidade de serviço 
de distribuição de água aos regantes, bem como garantir uma eficiente e eficaz 
operação e manutenção das infraestruturas e equipamentos que integram cada 
uma das concessões; 

g) Os princípios enunciados nas alíneas anteriores pressupõem a revisão do 
tarifário atual do EFMA, considerando os seguintes aspetos: 

1) Definir um preço da água fornecida em alta pela rede primária, tendo em 
consideração permitir a sustentabilidade económica da operação e 
manutenção da rede secundária, sendo esta efetuada por um 
concessionário destinto do da rede primária; e 

2) Definir um preço da água a fornecer pela rede secundária, tendo em 
consideração o tipo de distribuição (alta pressão, baixa pressão e gravidade) 
e permitir a viabilidade económica de um grupo alargado de culturas. Este 
preço não deverá ser um valor fixo, mas sim um valor máximo e mínimo 
entre o qual se deverá situar a taxa fixada por cada concessionária. Atente-
se que esta metodologia já é utilizada na definição do valor do IMI. 

 

5.1. Rede primária 

Temos consciência que em alguns pontos do sistema poderão existir especificidades 
que tornem mais complexa uma clara implementação do princípio sugerido. No 
entanto, é nosso entendimento que tal esforço de identificação merece ser feito, e que 
o modelo que agora se propõe deve ter flexibilidade suficiente para acomodar as 
diversas situações mais específicas que daí resultem. 

A articulação entre todas as entidades envolvidas possibilitará a existência de uma 
gestão centralizada de forma a garantir, com o mais elevado nível de eficiência e o 
menor custo possível, a disponibilidade de água em todos os pontos do sistema, com a 
qualidade necessária e nos momentos em que ela é requerida para rega. 

Conforme decorre do ponto anterior a rede primária do GSHA, integrará a rede primária 
construída no âmbito do EFMA, cuja gestão permanecerá a cargo da EDIA e a rede 
primária dos AHs preexistentes, cuja gestão permanecerá a cargo das ARs 
concessionárias.  

Esta circunstância permitirá que as concessões atuais permaneçam inalteradas e 
assegura a continuidade na gestão e operação destas infraestruturas, sendo uma 
solução que está em linha com a legislação vigente e que assegura a estabilidade do 
modelo de gestão atual, que tem vindo a ser cimentado nos últimos anos sem que se 
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tenham registado problemas que ponham em causa o seu funcionamento, pese embora 
possa ser sempre melhorado com a intensificação da articulação entre entidades. 

 

5.2. Rede secundária e blocos/perímetros de rega 

A rede secundária do GSHA passará a ser constituída pela atual (e futura) rede 
secundária do EFMA, cuja definição rigorosa resultará, por exclusão de partes, da 
identificação da rede primária prevista no ponto anterior, bem como pelos A.H. 
preexistentes. 

A solução que este modelo conceptual preconiza para a gestão das infraestruturas que 
constituem a rede secundária baseia-se nos seguintes princípios: 

i. identificar claramente os blocos da rede secundária que, por razões hidráulicas, 
geográficas ou de escala sejam passíveis de vir a ser concessionados, 
preferencialmente a uma AR; 

ii. quando os subsistemas não cumpram as condições acima expressas, ou nos 
casos em que não se perfile nenhuma AR disponível para ser concessionária de 
um determinado AH, a sua gestão deverá ser assegurada por outras entidades, 
definidas no artigo 102 do decreto-lei n.º 86/2002, nomeadamente a EDIA. 

iii. sempre que os blocos que cumpram com as condições acima expressas, se 
localizem em áreas confiantes com “blocos de rega/perímetros” já geridos por 
Associações de Regantes e Beneficiários legalmente constituídas e com 
comprovada experiência e qualificação para tal, a sua gestão deverá ser 
assegurada por estas Associações. 

 

5.3. Principais implicações do modelo proposto 

Assumir, tal como o modelo proposto assume, que passará a existir no terreno, um 
único Grande Sistema Hidráulico de Alqueva (GSHA), acarreta um conjunto de 
implicações que deverão merecer a ponderação de todas as entidades envolvidas. 

 

5.3.1. Implicações nos tarifários 

A primeira, e porventura a mais significativa, prende-se com o regime de tarifários. Na 
realidade atual, e de acordo com a legislação em vigor, cada uma das entidades 
gestoras (Associações de Regantes e EDIA) assume total responsabilidade pela proposta 
dos tarifários que devem vigorar em cada empreendimento (sempre sujeitos à 
aprovação por parte da tutela). 
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O modelo agora proposto, apresentado na alínea g) do ponto 5, permitirá assegurar: 

‒ condições de equidade entre todos os regantes do GSHA; 
‒ que as diferenças no tipo de serviço prestado se refletem no custo da água; 
‒ a sustentabilidade económica da gestão da rede secundária, sendo esta 

efetuada por um concessionário destinto do da rede primária;  
‒ a possibilidade de cada concessionário da rede secundária fazer uma gestão 

autónoma, eficaz e eficiente, refletindo nas taxas cobradas aos regantes, dentro 
dos limites estabelecidos no tarifário, o custo interno de exploração e os ganhos 
de eficiência alcançados; 

‒ a viabilidade económica de um grupo alargado de culturas, reduzindo, por esta 
via, a possibilidade da existência de monoculturas. 

 

5.3.2. Implicações sobre a natureza da entidade gestora da rede primária 

Apesar de já termos feito diversas referências a esta questão, entendemos que é 
relevante sistematizar este assunto de forma clara. 

Tendo em conta a complexidade do GSHA e a interligação entre as diversas partes, com 
evidentes implicações sobre a sua gestão, é absolutamente imprescindível que se 
verifique uma articulação estreita com as várias entidades responsáveis pela sua gestão. 

Neste sentido, poderão vir a colocar-se diferentes hipóteses. Destacamos aqui uma, 
sendo que poderão sempre ser encontradas outras hipóteses que se considerem mais 
adequadas: 

‒ criação, de um órgão consultivo e deliberativo em matérias bem definidas, no 
qual teriam assento as diversas entidades gestoras do GSHA. 

Realçam-se abaixo alguns dos benefícios mais evidentes que esta articulação próxima 
entre as diversas entidades gestoras poderá trazer ao sistema: 

‒ gestão, ao longo do ano, dos níveis dos diferentes reservatórios do sistema, 
como reflexo da internalização das intenções de rega dos utilizadores finais; 

‒ gestão articulada de períodos críticos, de que são exemplo os períodos mais 
prolongados de seca meteorológica; 

‒ ponderação de questões relevantes para a sustentabilidade de todo o sistema, 
de que é exemplo o “controlo” do peso relativo das culturas permanentes na 
área beneficiada (eventuais limitações nesta matéria poderão ser geridas 
articuladamente à escala global, em vez de em cada um dos blocos/perímetros 
de per si); 
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‒ gestão articulada de questões ambientais e de qualidade da água 
disponibilizada; 

‒ política de tarifários consistente e articulada; 
‒ Possibilidade de: 

o Encontrar economias de escala em matéria de operações de 
manutenção e/ou grandes reparações; 

o Partilha de alguns serviços de suporte; 
o Articulação das necessidades e fontes de financiamento tanto de médio-

longo prazo como de curto prazo; 
o Ganhos de escala significativos em matéria de acesso a determinados 

mercados, de que o mercado da energia é o melhor exemplo. 

Como é evidente, este assunto não é de implementação imediata, mas pensamos que a 
sua discussão e ponderação deverá iniciar-se, de modo a ser possível encontrar, no 
tempo adequado, a solução mais equilibrada e eficiente. 
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6. O curto-prazo: transição para o novo modelo de gestão 

6.1. Gestão de rede primária e rede secundária 

Pensamos que existem condições para, no curto-prazo, e sem prejuízo da liberdade de 
decisão de não implementação completa do modelo proposto, serem dados alguns 
passos concretos, que contribuirão, só por si, para melhorar o funcionamento de todo o 
sistema. São eles os seguintes: 

‒ definição de um novo modelo de tarifário e dos princípios de base que 
presidirão à disponibilização de água aos A.H.’s, 

‒ definição de um modo sólido de articulação entre as diversas entidades 
(Associações e EDIA) para tomada de decisões de interesse comum, 
nomeadamente a gestão dos volumes disponíveis no GSHA, de modo a 
potencializar a eficiência geral do sistema; 

‒ definição do conjunto de direitos e de obrigações mútuas que resultam da 
transição da situação atual para a situação proposta; 

‒ Definição das premissas necessárias para a concessão dos blocos de rega do 
EFMA, às Associações de Regantes preexistentes e a constituir, que manifestem 
essa vontade, compreendendo: 

• Auscultação das ARs e dos Agricultores; 
• Apoio na criação de novas ARs; 
• Definição das novas concessões; 
• Criação de condições de apoio à transição da gestão da EDIA para as 

novas entidades gestoras, considerando as necessidades técnicas e 
logísticas de apoio à gestão (meios e materiais). 

A gestão da Rede Primária por parte da EDIA assentará: 

‒ nas infraestruturas primárias construídas no âmbito do EFMA; 
‒ na articulação com as ARs, entidades gestoras da rede secundária, assumindo 

especial relevância aquelas cujas concessões incluem albufeiras com elevada 
capacidade de armazenamento, no sentido de garantir elevados níveis de 
eficiência e eficácia na gestão dos recursos. 

 

Desta forma, a EDIA com a devida articulação com as restantes entidades gestoras do 
GSHA, ficará responsável por assegurar o fornecimento de água através da rede 
primária, garantindo a existência de disponibilidades de água que permitam satisfazer 
as necessidades dos regantes ao longo de todo o ano.  
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No que diz respeito às albufeiras do Pego do Altar, Vale do Gaio, Odivelas, Roxo, 
Morgavel, Fonte Serne, Campilhas, Monte da Rocha, Migueis, Vigia e Lucefecit, será 
efetuada a articulação com as A.R.s responsáveis por forma a dar mais “elasticidade” na 
gestão dos volumes armazenados. 

Em matéria de Rede Secundária, e seguindo o racional do modelo conceptual avançado, 
propõe-se a implementação das seguintes alterações: 

‒ seguindo a legislação atual, preferencialmente deverá ser concessionada a 
Associações de Regantes, garantindo que a gestão destas infraestruturas se faça de 
forma mais próxima e com o envolvimento dos agricultores. Nos casos em que não 
se perfil nenhuma Associação de Regantes disponível para ser concessionária de um 
determinado AH, a sua gestão deverá ser assegurada por outras entidades, definidas 
no artigo 102 do decreto-lei n.º 86/2002, nomeadamente a EDIA; 

‒ manter-se-ão sob gestão das Associações de Regantes e Beneficiários as 
infraestruturas que estão atualmente sob sua gestão, incluindo aquelas que foram 
construídas pela EDIA e anteriormente concessionadas (Aljustrel e Infraestrutura 
12), bem como a rede primária e recursos hídricos associados à concessão e geradas 
nas respetivas bacias de escoamento natural, tendo em conta as especificidades de 
cada AH. 

 

6.2. Governança: articulação entre entidades gestoras 

A gestão conjunta do GSHA exigirá a implementação de um conjunto de princípios e de 
práticas que garantam, desde o início, a melhor articulação entre as várias entidades 
gestoras responsáveis por todo o sistema. 

Será relevante a criação de um “órgão” paritário, no qual tenham assento as diversas 
entidades relevantes para a gestão do GSHA (a DGADR, que deverá presidir, as 
associações de regantes e beneficiários e a EDIA), destinado a: 

‒ partilhar atempadamente toda a informação relevante em matéria de 
programação e planeamento da gestão da rede primária, garantindo-se assim, 
entre outras coisas, que os reservatórios desta rede apresentam os níveis de 
armazenamento necessário em cada momento do ano; 

‒ articular todos os mecanismos que possam permitir uma redução significativa 
de custos por parte das entidades gestoras, nomeadamente através utilização 
mútua de valências específicas de cada uma (recursos técnicos, equipamento, 
etc.), da partilha de serviços transversais a criar ou de consultas agregadas ao 
mercado (por exemplo, para empreitadas de manutenção); 



 
 
 
 
 
 

27 
 

‒ garantir uma política harmonizada de tarifários, que contemple o princípio de 
equidade entre todos os beneficiários finais (regantes) do GSHA. 

A criação deste novo “órgão” poderá, eventualmente, envolver a revisão dos atuais 
estatutos da EDIA. 

6.3. Condicionantes a considerar 

A implementação deste “modelo de transição”, que poderá perdurar durante um 
período mais ou menos alargado no tempo, impõe que sejam encaradas algumas 
questões essenciais, cuja resolução condicionará o sucesso desta transição. 

De entre elas, afiguram-se-nos como particularmente relevantes as que a seguir 
identificamos. 

a) Vontade dos regantes e maturidade das suas associações 

No que diz respeito aos regantes beneficiados pelo conjunto de blocos de 
rega que o modelo prevê que possam vir a ser entregues à gestão das 
Associações de Regantes e Beneficiários, todos eles beneficiando, à data, do 
fornecimento de água por parte da EDIA, pensamos que será relevante 
promover uma auscultação no sentido de conhecer a sua opinião sobre a 
questão. 

Por outro lado, é de realçar que qualquer uma das seis Associações de 
Regantes e Beneficiários, em causa neste modelo de transição, são 
Associações que atingiram um estado de maturidade muito assinalável. Isto 
significa que reúnem à partida, e tal como o seu passado de entidades 
gestoras de A.H. públicos, todas as condições técnicas e económicas 
necessárias ao desempenho desta função. 

b) A viabilidade financeira das entidades gestoras 

Finalmente, importa aqui destacar uma condição essencial que deverá ser 
respeitada no âmbito da implementação deste modelo. Referimo-nos à 
necessidade de, em paralelo com a transferência de responsabilidades, 
serem criadas as condições que permitam que as diversas entidades 
envolvidas no processo desenvolvam a sua atividade respeitando princípios 
básicos de viabilidade financeira. 

Esta questão estará muito relacionada com os seguintes pontos: 

‒ adequada estimativa do valor das “obrigações” que irão ser 
transferidas entre entidades; 

‒ regime de tarifários a vigorar no futuro. 
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Sobre a questão dos tarifários, debruçar-nos-emos nos próximos capítulos deste 
relatório. 
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PARTE II – Regime de tarifários 
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7. Análise comparativa dos tarifários atualmente em vigor 

Tendo em conta a multiplicidade de situações atualmente existentes na área de 
abrangência deste estudo, decidimos iniciar esta etapa por uma recolha, 
sistematização e análise comparativa dos tarifários atualmente em vigor. Para isso, 
elaborámos as seguintes duas Tabelas. 

Resumo dos tarifários presentemente em vigor nos AH´s confinantes com 
o EFMA 

Entidade Aproveitamentos/blocos ou grupos de 
culturas ou períodos de fornecimento 

Taxa de conservação 
(€/ha) Taxa de exploração (€/m3) 

Beneficiários Beneficiários Regantes precários 

Rega por 
gravidade 

Rega por 
pressão 

Rega por 
gravidade 

Rega por 
pressão 

Rega por 
gravidade 

Rega por 
pressão 

Vigia Totalidade do perímetro 30,00 0,05000 0,06500 - 
Campilhas e 

Alto Sado 
Ap. Alto Sado/bloco Alqueva  35,00 0,02200 

0,03500 - 
Todos os outros 31,00 0,02150 

Lucefecit 

Grupo 1 (culturas permanentes) 60,00 82,50 

0,01300 0,05000 - - 

Grupo 2 (pastagens e luzernais) 52,50 70,00 
Grupo 3 (culturas anuais) 45,00 60,00 

Grupo 4 (jardins) 150,00 175,00 
Grupo 5 (outras utilizações agrícolas) 30,00 45,00 

Grupo 6 (áreas não utilizadas) 22,50 35,00 

Odivelas 
(praticado 
em 2018) 

Água fornecida no período de vazio 

- 

48,50 

- 

0,05100 

- 

0,0686 
Água fornecida no período de cheio 0,05590 0,0735 
Água fornecida no período de ponta 0,06300 0,0806 

Água fornecida no período plano 0,05670 0,0743 
Água fornecida no período de vazio - Bloco 4 

43,65 

0,05100 0,0686 
Água fornecida no período de cheio - Bloco 4 0,05590 0,0735 
Água fornecida no período de ponta - Bloco 4 0,06300 0,0806 

Água fornecida no período plano -Bloco 4 0,05670 0,0743 
1ª Classe de Aptidão ao Regadio 30,93 

- 0,02640 - 0,04640 - 2ª Classe de Aptidão ao Regadio 25,94 
3ª Classe de Aptidão ao Regadio 15,96 

Roxo 
Água fornecida no período de Vazio 

27,00 49,00 0,03070 
0,05070 

0,0496 
0,0687 
0,0762 
0,1073 

Água fornecida no período de Cheia 0,05820 
Água fornecida no período de Ponta 0,08930 

Vale do 
Sado* 

Cultura do arroz 
45,00 - 

0,02233 
- - - 

Outras culturas 0,02617 
*Neste caso, o valor da taxa de exploração já inclui o Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
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De acordo com o Despacho n.º 3025/2017 de 11 de abril de 2017 o tarifário aplicável 
ao serviço público de águas associado à rega para uso agrícola, no âmbito do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é o seguinte. 

 

A propósito da informação contida nas duas tabelas anteriores podemos salientar duas 
regras e alguns factos: 

• A primeira regra é a de que os tarifários (referimo-nos à taxa de exploração dos 
AH’s e ao preço da água fornecida pela EDIA) aplicados aos regantes a título 
precário são sempre superiores aos aplicados aos beneficiários; 

• A segunda regra é a de que os tarifários associados à disponibilização de água 
sob pressão (ou alta pressão) são, também, e naturalmente, mais elevados do 
que os associados à disponibilização de água sem pressão (baixa pressão ou 
gravidade); 

• Quanto aos factos, parecem-nos ser de destacar: a grande variabilidade dos 
tarifários praticados, o que, obviamente, cria situações de não equidade entre 
os agricultores; 
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Ainda neste ponto e na continuação desta análise, entendemos ser necessário ponderar 
as implicações que o atual tarifário da EDIA tem sobre o custo interno da água fornecida 
pelos AH’s preexistentes em cenários de escassez, isto é, em cenários em que estes 
AH’s necessitem de recorrer a volumes de água provenientes do EFMA. 

O cenário base, a partir do qual foram desenvolvidos todos os outros, foi a realidade 
vivida em 2017 (CB2017). Essa realidade, foi caraterizada por diferentes preços, 
volumes e níveis (em percentagem do total de água fornecida) de compra de água à 
EDIA por parte dos diferentes AH’s, o que, a despeito de retratar fielmente a realidade 
vivida nesse ano, impede a comparação direta entre os diversos custos internos da água 
fornecida por cada AH (ver Figuras no final deste capítulo). No sentido de possibilitar a 
sua comparação, desenvolvemos mais seis cenários baseados nos dados da Situação 
Atual vivida em 2017, onde fixámos dois preços de fornecimento de água da EDIA 
(0,018 €/m3 preço praticado em 2017 e 0,030 €/m3 tarifário da EDIA) e três níveis 
(hipotéticos, de 0%, 50% e 100%) de compra de água à EDIA. Concretamente, definimos 
e estimámos o custo interno de fornecimento da água, para cada AH e para os 
seguintes 6 cenários: 

• Situação real vivida em 2017 (CB2017) 
• Área Atual (AAt)– que comporta 5/6 cenários a saber: 

o Preço de compra da água de 0,018 €/m3: 
§ necessidade de compra de água à EDIA no valor total das 

necessidades médias (100%); 
§ necessidade de compra de água à EDIA no valor de metade das 

necessidades médias (50%); 
§ sem necessidade de compra de água à EDIA (0%). 

o Preço de compra da água de 0,030 €/m3: 
§ necessidade de compra de água à EDIA no valor total das 

necessidades médias (100%); 
§ necessidade de compra de água à EDIA no valor de metade das 

necessidades médias (50%); 
§ sem necessidade de compra de água à EDIA (0%). 

 
Obviamente que os dois cenários sem necessidade de compra de água à EDIA (0%) 
podem ser fundidos num só. 
 
Os dados utilizados para a caracterização e cálculo dos resultados dos 6 Cenários que 
retratam a Situação Atual e a Área Atual, envolvendo os volumes de água fornecidos e 
comprados à EDIA e as receitas e custos registados no ano de 2017, foram retirados dos 
Relatórios de Contas dos respetivos AH’s. 
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Custo interno (€/m3) da água fornecida e percentagem do volume total 
fornecido proveniente de compra de água à EDIA no ano de 2017 

Cenário Campilhas e 
Alto Sado Odivelas Vale do 

Sado Roxo Vigia Lucefecit 

Custo interno em 
2017 (realidade) 0,0273 0,0475 0,0186 0,0322 0,0439 0,0564 

% da água fornecida 
comprada à EDIA 43% 55% 0% 100% 35% 0% 

* O Custo interno do m3 de água fornecida foi calculado para 2017 com base na seguinte fórmula: 
(Total de Despesas - (Total de Receitas - Receitas de Taxa de Exploração))/Volume de água fornecida) 

 

Salienta-se no ano em análise o Lucefecit não dispunha de ligação ao sistema de 
Alqueva, a Vigia dispunha apenas de uma ligação provisório e de capacidade muito 
limitada, Campilhas e Alto Sado dispunha de uma ligação ao canal, insuficiente para 
suprir as necessidades de todo o AH, todas estas situações ainda se mantêm, o Vale do 
Sado não comprou água à EDIA devido ao seu custo ser incomportável para a cultura 
dominante neste AH (arroz). Apenas os AH’s de Odivelas e Roxo dispunham de ligações 
a Alqueva que permitiram realizar a campanha de rega sem restrições ao fornecimento 
de água. 

A tabela seguinte explicita os diferentes contextos relativamente à área regada, ao 
consumo global de água e aos volumes de água fornecidos em regime de pressão ou 
em gravidade. Como podemos ver os AH’s de Campilhas e Alto Sado e do Vale do Sado 
fornecem água exclusivamente por gravidade, o que, naturalmente, irá ter reflexos no 
custo interno da água fornecida. O mesmo irá suceder com o Lucefecit, mas por via da 
sua reduzida escala. (ver em Anexo informação mais detalhada sobre os 6 AHs aqui estudados) 

Áreas regadas, Consumos totais e unitários e percentagens de água 
fornecida sob pressão e por gravidade nos diferentes AHs no ano de 2017 

Aproveitamentos 
Hidroagrícolas 

Área 
regada 

(hectares) 

Consumos 
totais de 
água (m3) 

Consumos 
unitários de 

água (m3/ha) 

% água 
fornecida sob 

pressão 

% água 
fornecida por 

gravidade 
Lucefecit 1 210,0 4 925 591,0 6 062 70% 30% 
Vigia 1 981,4 3 941 525,0 1 989 100% - 
Odivelas 9 078,0 34 374 850,0 3 787 79% 21% 
Roxo 5 556,5 29 822 730,0 5 367 29% 72% 
Campilhas e Alto Sado 4 628,0 29 264 050,0 6 323 - 100% 
Vale do Sado 5 259,0 38 683 600,0 7 356 - 100% 

 
A partir dos dados das duas tabelas anteriores e dos pressupostos acima mencionados, 
obtivemos as seguintes estimativas para os custos internos de água fornecida pelos 
diferentes AH´s e cenários (ver Figuras no final do capítulo). 
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Estimativas do custo interno de água fornecida (€/m3) 

Cenários Campilhas 
e Alto Sado 

Odivela
s 

Vale do 
Sado Roxo Vigia Lucefecit 

Realidade vivida em 2017 0,0273 0,0475 0,0186 0,0322 0,0439 0,0564 
AAt; 0% 0,0191 0,0355 0,0186 0,0161 0,0285 0,0564 
AAt; 0,018 €/m3; 50% 0,0286 0,0464 0,0276 0,0264 0,0417 0,0654 
AAt; 0,018 €/m3; 100% 0,0381 0,0574  0,0368 0,0549  
AAt; 0,030 €/m3; 50% 0,0350 0,0537 0,0336 0,0295 0,0505 0,1743 
AAt; 0,030 €/m3; 100% 0,0509 0,0719  0,0429 0,0725  

Nota: para cada cenário (linha) os valores assinalados a vermelho e azul referem-se aos custos mais altos 
e mais baixos, respetivamente. 

No quadro anterior não são apresentados os valores da compra de água à EDIA para 
suprir o valor total (100%) das necessidades médias do AHs do Vale do Sado e do 
Lucefecit, na medida em que as ligações ao Alqueva existentes ou projetadas não o 
permitem fornecer a totalidade das necessidades de água destes dois AHs.  

Como seria expetável, face aos pressupostos anteriormente mencionados, o custo 
interno da água fornecida pelos diferentes AH’s aumenta à medida que se acentua a 
dependência, ou o volume da compra de água, à EDIA, bem como o seu preço. 

O AH com custo interno de fornecimento da água mais caro é o Lucefecit, o que se deve 
à sua reduzida escala e ao custo da energia associada ao fornecimento de água sob 
pressão. Pelo contrário, os AH’s com custo interno de fornecimento da água mais 
barato são o Roxo e o Vale do Sado. As duas figuras seguintes traduzem graficamente os 
dados da Tabela anterior. 

Custo interno de água (€/m3) fornecida pelos 6 AH’s nos 4 cenários 
considerados: Realidade de 2017 e cenários com água da EDIA a 0,018 
€/m3 

 

Realidade de 2017

AAt 0%

AAt 50%

AAt 100%0,0000

0,0500

0,1000

Campilhas e Alto Sado
Odivelas
Vale do Sado
Roxo
Vigia
Lucefecit
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Custo interno de água (€/m3) fornecida pelos 6 AH’s nos 4 cenários 
considerados: Realidade de 2017 e com água da EDIA a 0,030 €/m3 

 

 

8. Competitividade dos tarifários em vigor 

8.1. Disposições a pagar pela água das culturas 

As disposições a pagar pela água (DAP) das diferentes culturas foram estimadas com 
base nos orçamentos em ANEXO (Parte IV). Os referidos orçamentos foram efetuados 
por cultura e desdobrados consoante: o sistema de fornecimento de água (em baixa ou 
em alta pressão); a aptidão/produtividade (elevada ou reduzida); e a perspetiva de 
curto (não considerando as amortizações) ou o longo prazo (considerando a totalidade 
dos custos). 

A figura seguinte resume as estimativas efetuadas para a DAP no longo e no curto 
prazos na situação mais favorável de elevada produtividade, e relaciona-as com os 
preços atuais da água fornecida diretamente pela EDIA, em baixa e em alta pressão. 

 

 

Realidade de 2017

Atual 0%

Atual 50%

Atual 100%0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800

Campilhas e Alto Sado
Odivelas
Vale do Sado
Roxo
Vigia
Lucefecit



 
 
 
 
 
 

36 
 

Disposição a pagar pela água (€/m3) das culturas no longo e no curto 
prazos e na situação de aptidão elevada 

 

 

A partir da figura anterior podemos retirar as seguintes conclusões: 

• Primeira, e em tudo esperada, é a de que os resultados das culturas melhoram 
quando transitam da situação de água em baixa para alta pressão e da situação 
de aptidão reduzida para a de aptidão elevada. Assim sendo a maior disposição 
a pagar pela água (DAP) de qualquer cultura, encerra a condição de 
fornecimento de água em alta pressão e aptidão elevada; 

• Segunda, a de que quase todas as culturas são inviáveis com fornecimento 
direto de água da EDIA; 

Amendoeiras alta pressão
Amendoeiras baixa pressão

Melão alta pressão
Melão baixa pressão
Cebola alta pressão

Cebola baixa pressão
Olival moderno alta pressão

Pessegueiros alta pressão
Olival moderno baixa pressão

Pessegueiros baixa pressão
Tomate alta pressão

Tomate baixa pressão
Olival tradicional melhorado alta pressão

Olival tradicional melhorado baixa pressão
Milho alta pressão

Pastagens e forragens alta pressão
Arroz baixa pressão
Milho baixa pressão
Cereais alta pressão

Pastagens e forragens baixa pressão
Girassol alta pressão

Cereais baixa pressão
Girassol baixa pressão

-0,200 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070

DAP - curto prazo
(não considera amort izações)
DAP - longo prazo
(considera a totalidade dos custos)
Preço da água da EDIA fornecimento em alta pressão (0,059 €/m3) 
Preço da água da EDIA fornecimento em baixa pressão (0,032 €/m3)
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• Terceira, a de que entre as poucas culturas viáveis no longo prazo incluem-se: as 
Amendoeiras o Melão e a Cebola, com fornecimento de água quer em alta quer 
em baixa pressão, a que se acrescenta o Tomate com fornecimento de água em 
baixa pressão. 

Todavia, quando analisamos esta mesma questão com base nos custos internos das 6 
Associações, a situação não só se altera como melhora um pouco. Vejamos os 
resultados para cada cenário. 

8.2. Cenário base (CB2017) 

Margens entre as disposições a pagar pela água no longo prazo pelas 
culturas nos diferentes AH 

(= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia 

Campilhas 
e Alto 
Sado 

Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,729 0,746 0,716 0,725 0,741 0,754 
pressão 0,832 0,788 0,805 0,776 0,785 0,800 0,814 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,113 -0,096 -0,125 -0,116 -0,101 -0,088 
pressão -0,036 -0,080 -0,063 -0,092 -0,083 -0,068 -0,055 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,211 0,228 0,198 0,207 0,223 0,236 
pressão 0,286 0,243 0,259 0,230 0,239 0,254 0,268 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,317 0,334 0,305 0,314 0,329 0,343 
pressão 0,386 0,342 0,359 0,330 0,339 0,354 0,368 

Milho 
gravidade 0,009 -0,035 -0,018 -0,047 -0,039 -0,023 -0,010 
pressão 0,065 0,021 0,038 0,008 0,017 0,033 0,046 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,098 -0,081 -0,110 -0,101 -0,086 -0,073 
pressão -0,029 -0,073 -0,056 -0,085 -0,076 -0,061 -0,048 

Olival 
moderno 

gravidade 0,128 0,085 0,101 0,072 0,081 0,096 0,110 
pressão 0,195 0,151 0,168 0,139 0,148 0,163 0,176 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,050 -0,033 -0,062 -0,053 -0,038 -0,024 
pressão 0,019 -0,025 -0,008 -0,037 -0,028 -0,013 0,001 

Vinha 
gravidade 0,058 0,014 0,030 0,001 0,010 0,025 0,039 
pressão 0,223 0,179 0,196 0,167 0,176 0,191 0,205 

Arroz gravidade -0,015 -0,058 -0,042 -0,071 -0,062 -0,047 -0,033 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol, Pastagens e forragens e Arroz são inviáveis, 
independentemente do AH e do sistema de rega onde e com que são efetuadas, com 
exceção das Pastagens e forragens com rega por pressão no Vale do Sado. A estas, 
acresce o Milho com rega por gravidade em todos os AH. 
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8.3. Situação atual com água fornecida pela EDIA a 0,018 €/m3 

8.3.1. Situação Atual 0% de água fornecida pela EDIA, seja a 0,018 € ou a 0,030€/m3 

Margens entre as disposições a pagar pela água pelas culturas nos 
diferentes AH 

(= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia 

Campilhas 
e Alto 
Sado 

Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,744 0,754 0,716 0,737 0,757 0,754 
pressão 0,832 0,804 0,813 0,776 0,797 0,816 0,814 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,097 -0,088 -0,125 -0,104 -0,085 -0,088 
pressão -0,036 -0,064 -0,055 -0,092 -0,071 -0,052 -0,055 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,226 0,236 0,198 0,219 0,239 0,236 
pressão 0,286 0,258 0,267 0,230 0,251 0,270 0,268 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,333 0,342 0,305 0,326 0,345 0,343 
pressão 0,386 0,358 0,367 0,330 0,351 0,370 0,368 

Milho 
gravidade 0,009 -0,020 -0,010 -0,047 -0,027 -0,007 -0,010 
pressão 0,065 0,036 0,046 0,008 0,029 0,049 0,046 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,082 -0,073 -0,110 -0,089 -0,070 -0,073 
pressão -0,029 -0,057 -0,048 -0,085 -0,064 -0,045 -0,048 

Olival moderno 
gravidade 0,128 0,100 0,109 0,072 0,093 0,112 0,110 
pressão 0,195 0,167 0,176 0,139 0,160 0,179 0,176 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,034 -0,025 -0,062 -0,041 -0,022 -0,024 
pressão 0,019 -0,009 0,000 -0,037 -0,016 0,003 0,001 

Vinha 
gravidade 0,058 0,029 0,039 0,001 0,022 0,042 0,039 
pressão 0,223 0,195 0,204 0,167 0,188 0,207 0,205 

Arroz gravidade -0,015 -0,043 -0,034 -0,071 -0,050 -0,031 -0,033 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol e Arroz são inviáveis, independentemente do AH e do 
sistema de rega onde e com que são efetuadas. A estas, acrescem o Milho e as 
Pastagens e Forragens com rega por gravidade em todos os AH, e ainda as Pastagens e 
Forragens com rega por pressão na Vigia, Lucefecit e Odivelas. 
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8.3.2. Situação Atual 50% de água fornecida pela EDIA a 0,018 €/m3 

Margens entre as disposições a pagar pela água pelas culturas nos 
diferentes AH 

 (= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia Campilhas 

e Alto Sado Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,731 0,744 0,707 0,726 0,746 0,745 
pressão 0,832 0,791 0,804 0,767 0,786 0,806 0,805 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,111 -0,098 -0,134 -0,115 -0,095 -0,097 
pressão -0,036 -0,078 -0,065 -0,101 -0,082 -0,062 -0,064 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,213 0,226 0,189 0,208 0,228 0,227 
pressão 0,286 0,245 0,258 0,221 0,240 0,260 0,259 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,320 0,333 0,296 0,315 0,335 0,334 
pressão 0,386 0,345 0,358 0,321 0,340 0,360 0,359 

Milho 
gravidade 0,009 -0,033 -0,020 -0,056 -0,037 -0,017 -0,019 
pressão 0,065 0,023 0,036 -0,001 0,018 0,038 0,037 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,096 -0,082 -0,119 -0,100 -0,080 -0,082 
pressão -0,029 -0,071 -0,057 -0,094 -0,075 -0,055 -0,057 

Olival 
moderno 

gravidade 0,128 0,087 0,100 0,063 0,082 0,102 0,101 
pressão 0,195 0,153 0,166 0,130 0,149 0,169 0,167 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,048 -0,034 -0,071 -0,052 -0,032 -0,033 
pressão 0,019 -0,023 -0,009 -0,046 -0,027 -0,007 -0,008 

Vinha 
gravidade 0,058 0,016 0,029 -0,008 0,011 0,031 0,030 
pressão 0,223 0,182 0,195 0,158 0,177 0,197 0,196 

Arroz gravidade -0,015 -0,056 -0,043 -0,080 -0,061 -0,041 -0,042 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol, Pastagens e forragens e Arroz são inviáveis, 
independentemente do AH e do sistema de rega onde e com que são efetuadas A estas, 
acrescem: o Milho com rega por gravidade em todos os AH, e o Milho com rega por 
pressão e a Vinha com rega por gravidade no Lucefecit. 
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8.3.3. Situação Atual 100% de água fornecida pela EDIA a 0,018 €/m3 

Margens entre as disposições a pagar pela água pelas culturas nos 
diferentes AH 

 (= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia 

Campilhas 
e Alto 
Sado 

Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,718 0,735 0,698 0,715 0,736 0,736 
pressão 0,832 0,777 0,794 0,758 0,775 0,796 0,796 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,124 -0,107 -0,143 -0,126 -0,106 -0,106 
pressão -0,036 -0,091 -0,074 -0,110 -0,093 -0,073 -0,073 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,200 0,217 0,180 0,197 0,218 0,218 
pressão 0,286 0,232 0,248 0,212 0,229 0,250 0,250 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,306 0,323 0,287 0,304 0,325 0,325 
pressão 0,386 0,331 0,348 0,312 0,329 0,350 0,350 

Milho 
gravidade 0,009 -0,046 -0,029 -0,065 -0,048 -0,028 -0,028 
pressão 0,065 0,010 0,027 -0,010 0,008 0,028 0,028 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,109 -0,092 -0,128 -0,111 -0,091 -0,091 
pressão -0,029 -0,084 -0,067 -0,103 -0,086 -0,066 -0,066 

Olival 
moderno 

gravidade 0,128 0,074 0,090 0,054 0,071 0,092 0,092 
pressão 0,195 0,140 0,157 0,121 0,138 0,158 0,158 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,061 -0,044 -0,080 -0,063 -0,043 -0,042 
pressão 0,019 -0,036 -0,019 -0,055 -0,038 -0,018 -0,017 

Vinha 
gravidade 0,058 0,003 0,020 -0,017 0,000 0,021 0,021 
pressão 0,223 0,168 0,185 0,149 0,166 0,187 0,187 

Arroz gravidade -0,015 -0,069 -0,053 -0,089 -0,072 -0,051 -0,051 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol, Pastagens e forragens e Arroz são inviáveis, 
independentemente do AH e do sistema de rega onde e com que são efetuadas. A 
estas, acrescem: o Milho com rega por gravidade em todos os AH, e o Milho com rega 
por pressão e a Vinha com rega por gravidade no Lucefecit. 
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8.4. Situação atual com água fornecida pela EDIA a 0,030 €/m3 

8.4.1. Situação Atual 50% de água fornecida pela EDIA a 0,030 €/m3 

Margens entre as disposições a pagar pela água pelas culturas nos 
diferentes AH 

(= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia 

Campilhas 
e Alto 
Sado 

Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,731 0,738 0,599 0,719 0,743 0,739 
pressão 0,832 0,791 0,797 0,658 0,779 0,803 0,799 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,111 -0,104 -0,243 -0,123 -0,098 -0,103 
pressão -0,036 -0,078 -0,071 -0,210 -0,090 -0,065 -0,070 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,213 0,220 0,080 0,201 0,225 0,221 
pressão 0,286 0,245 0,252 0,112 0,233 0,257 0,253 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,320 0,326 0,187 0,308 0,332 0,328 
pressão 0,386 0,345 0,351 0,212 0,333 0,357 0,353 

Milho 
gravidade 0,009 -0,033 -0,026 -0,165 -0,045 -0,021 -0,025 
pressão 0,065 0,023 0,030 -0,109 0,011 0,035 0,031 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,096 -0,089 -0,228 -0,108 -0,083 -0,088 
pressão -0,029 -0,071 -0,064 -0,203 -0,083 -0,058 -0,063 

Olival 
moderno 

gravidade 0,128 0,087 0,094 -0,046 0,075 0,099 0,095 
pressão 0,195 0,153 0,160 0,021 0,141 0,166 0,161 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,048 -0,041 -0,180 -0,060 -0,035 -0,039 
pressão 0,019 -0,023 -0,016 -0,155 -0,035 -0,010 -0,014 

Vinha 
gravidade 0,058 0,016 0,023 -0,117 0,004 0,028 0,024 
pressão 0,223 0,182 0,188 0,049 0,170 0,194 0,190 

Arroz gravidade -0,015 -0,056 -0,050 -0,189 -0,068 -0,044 -0,048 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol, Pastagens e forragens e Arroz são inviáveis, 
independentemente do AH e do sistema de rega onde e com que são efetuadas. A 
estas, acrescem: o Milho com rega por gravidade em todos os AH, o Milho com rega por 
pressão e a Vinha e o Olival moderno com rega por gravidade no Lucefecit. 
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8.4.2. Situação Atual 100% de água fornecida pela EDIA a 0,030 €/m3 

Margens entre as disposições a pagar pela água pelas culturas nos 
diferentes AH 

(= Disposição a pagar pela cultura no longo prazo - Custo interno do m3 de água fornecida pelo respetivo AH) 

Entidade Fornecimento 
de água por: 

DAP no 
LP da 

cultura 
Vigia 

Campilhas 
e Alto 
Sado 

Lucefecit Odivelas 
(2018) Roxo Vale do 

Sado** 

Amendoal 
gravidade 0,773 0,718 0,722 0,481 0,701 0,730 0,724 
pressão 0,832 0,777 0,781 0,540 0,760 0,789 0,784 

Arvenses 
gravidade -0,069 -0,124 -0,120 -0,361 -0,141 -0,112 -0,118 
pressão -0,036 -0,091 -0,087 -0,328 -0,108 -0,079 -0,085 

Frutícolas 
(pessegueiros) 

gravidade 0,255 0,200 0,204 -0,037 0,183 0,212 0,206 
pressão 0,286 0,232 0,236 -0,006 0,215 0,244 0,238 

Hortícolas 
(Tomate) 

gravidade 0,361 0,306 0,310 0,069 0,289 0,318 0,313 
pressão 0,386 0,331 0,335 0,094 0,314 0,343 0,338 

Milho 
gravidade 0,009 -0,046 -0,042 -0,283 -0,063 -0,034 -0,040 
pressão 0,065 0,010 0,014 -0,227 -0,007 0,022 0,016 

Girassol 
gravidade -0,054 -0,109 -0,105 -0,346 -0,126 -0,097 -0,103 
pressão -0,029 -0,084 -0,080 -0,321 -0,101 -0,072 -0,078 

Olival 
moderno 

gravidade 0,128 0,074 0,078 -0,164 0,057 0,086 0,080 
pressão 0,195 0,140 0,144 -0,097 0,123 0,152 0,146 

Past/ Forr 
gravidade -0,006 -0,061 -0,057 -0,298 -0,078 -0,049 -0,054 
pressão 0,019 -0,036 -0,032 -0,273 -0,053 -0,024 -0,029 

Vinha 
gravidade 0,058 0,003 0,007 -0,234 -0,014 0,015 0,009 
pressão 0,223 0,168 0,172 -0,069 0,151 0,180 0,175 

Arroz gravidade -0,015 -0,069 -0,065 -0,307 -0,087 -0,057 -0,063 
Nota: os valores negativos estão assinalados a vermelho. 

 

As culturas Arvenses, Girassol, Pastagens e forragens e Arroz são inviáveis, 
independentemente do AH e do sistema de rega onde e com que são efetuadas. A 
estas, acrescem: o Milho com rega por gravidade em todos os AH; o Milho com rega por 
pressão no Lucefecit e em Odivelas; o Olival moderno com rega por gravidade e por 
pressão no Lucefecit; a Vinha com rega por gravidade e por pressão no Lucefecit; e a 
vinha com rega por gravidade em Odivelas. 
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9. Proposta de novo sistema de tarifário 

Para lançar a discussão sobre o novo sistema é importante começar por analisar qual o 
conjunto de culturas que serão viabilizadas pelo mesmo. 

A figura seguinte dá-nos uma seriação, por ordem decrescente, das culturas em função 
da sua DAP no longo prazo. 

Disposição a pagar pela água (€/m3) no longo prazo para as diferentes 
culturas 

 

 

Partindo das estimativas do custo interno do m3 de água fornecida pelos diferentes 
AH’s (já antes apresentadas) podemos lançar duas hipóteses e/ou perguntas: 

Cereais baixa pressão

Girassol baixa pressão

Cereais alta pressão

Girassol alta pressão

Pastagens e forragens baixa pressão

Olival tradicional melhorado baixa pressão

Milho baixa pressão
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Olival tradicional melhorado alta pressão

Milho alta pressão

Olival moderno baixa pressão

Olival moderno alta pressão
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Pessegueiros alta pressão

Tomate baixa pressão

Tomate alta pressão
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• Hipótese de Tarifário Variável: Qual o preço do m3 de água fornecida que 
viabiliza cada um dos AH? 
 

• Hipótese de Tarifário Único: Qual o preço do m3 de água fornecida que viabiliza 
todos os AH’s? 

A resposta para a Hipótese de um Tarifário Variável é-nos dada pelos valores do cenário 
mais provável, que se refere a uma necessidade média de compra de água à EDIA de 
50% e a um preço de 0,018 €/m3 (ver tabela seguinte): 

Custo interno de água fornecida (€/m3) que viabiliza cada um dos AH 

Cenários 
Campilhas 

e Alto 
Sado 

Odivelas Vale do 
Sado Roxo Vigia Lucefecit 

Atual 50% (0,018€/m3) 0,0286 0,0464 0,0276 0,0264 0,0417 0,0654 
Nota: os valores assinalados a vermelho e azul referem-se aos custos mais altos e mais baixos, 
respetivamente. 

 

A resposta para a Hipótese de Tarifário Único, dentro do mesmo cenário, é o preço de 
0,0654 €/m3 

De seguida, apresentamos uma Tabela com as áreas atualmente ocupadas pelas 
culturas potencialmente viáveis em função do valor do futuro tarifário. A tabela 
permite-nos ter uma ideia mais concreta e precisa das consequências do nível do novo 
tarifário a adotar à escala da ocupação cultural dos 6 AH. 

Importância relativa das diferentes culturas na área dos AH 

Culturas DAP mínimo no 
longo prazo Viabilidade Área viável 

(hectares) 

Área Acumulada 

(hectares) (%) 

Amendoeiras 0,773 Sim 2 901,12 2 901,12 5,58% 
Hortícolas e Horto industriais 0,361 Sim 1 798,86 4 699,97 9,05% 
Fruteiras 0,255 Sim 1 105,70 5 805,67 11,18% 
Olival 0,128 Sim 23 657,30 29 462,98 56,72% 
Milho 0,065 Sim 4 727,26 34 190,24 65,82% 
Vinha 0,058 Não 1 668,87 35 859,11 69,03% 
Pastagens e forragens -0,006 Não 1 420,95 37 280,06 71,77% 
Arroz baixa pressão -0,015 Não 10 551,00 47 831,06 92,08% 
Girassol e Colza -0,054 Não 1 817,15 49 648,21 95,58% 
Cereais -0,069 Não 2 296,69 51 944,90 100,00% 
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Da tabela anterior podemos retirar as seguintes conclusões: 

• Se o tarifário único a adotar for de 0,0654 €/m3 as culturas viáveis serão as 
Amendoeiras, Hortícolas, Fruteiras, Olival e Milho que, neste contexto, poderão 
vir a ocupar 65,82 % da área potencial total dos AH’s; 

• Com a adoção de um tarifário único, de 0,0654 €/m3, todos os AHs, à exceção de 
Lucefecit, ficarão com uma margem de manobra que poderá ser usada para 
discriminar positivamente alguma(s) cultura(s) que considerem ser essenciais e 
merecedoras de apoio (p.e. vinha, arroz, cereais e pastagens e forragens); 

• A adoção de um tarifário variável, consoante o custo interno de cada entidade, 
apenas acrescentará a viabilidade da cultura da vinha; 

• Com a adoção de um tarifário variável, consoante o custo interno de cada 
entidade, estimamos que o peso das áreas futuramente ocupadas com culturas 
permanentes (Amendoeira, Fruteiras, Olival e Vinha) será superior a 80% da 
totalidade da área potencialmente viável (35.859,11 hectares). 

 

9.1. Pensando e projetando o futuro 

Os dados para pensar e projetar o futuro de que partimos foram os seguintes: 

Tarifários praticados, custo interno e folga de gestão dos AHs em 2017 

Aproveitamento
s Hidroagrícolas 

Tarifários 
praticados 
pelos AH 
em 2017 

(1) 

Tarifários 
praticados 
pela EDIA 
em 2017 

(2) 

Folga de 
tarifário 
dos AH 
(3=2-1) 

Custo Interno do 
fornecimento de 
água em 2017 de 

cada AH 
(4) 

Folga de 
gestão do AH 

em 2017 
(5=1-4) 

Lucefecit 0,0500 0,0590 0,0090 0,0714 -0,0214 
Vigia 0,0500 0,0590 0,0090 0,0505 -0,0005 

Odivelas 0,0567 0,0590 0,0023 0,0464 0,0103 
Roxo 0,0580 0,0590 0,0010 0,0242 0,0338 

Campilhas e Alto 
Sado 0,0220 0,0590 0,0370 0,0286 -0,0066 

Vale do Sado 0,0230 0,0320 0,0090 0,0336 -0,0106 
 

Em 2017 todos os AH praticaram tarifários inferiores e competitivos face ao da EDIA. 
Todavia, apenas dois AH (Odivelas e Roxo) tiveram folgas de gestão positivas. 

Fixando o cenário de compra de 50% da água à EDIA ao preço de 0,018€/m3, teremos 
uma situação ligeiramente melhor e do tipo: 
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Tarifários praticados, custo interno e folga de gestão dos AHs em 2017 no 
cenário de 50% de compra de água à EDIA 

Aproveitamentos 
Hidroagrícolas 

Tarifários 
praticados 
pelos AH 
em 2017 

(1) 

Tarifários 
praticado

s pela 
EDIA em 

2017 
(2) 

Folga de 
tarifário 
dos AH 
(3=2-1) 

Custo Interno 
no Cenário 
de 50% de 
compra de 

água à EDIA a 
0,018 €/m3 

(4) 

Folga de 
gestão do 

AH 
(5=1-4) 

Lucefecit 0,0500 0,0590 0,0090 0,0654 -0,0154 
Vigia 0,0500 0,0590 0,0090 0,0417 0,0083 

Odivelas 0,0567 0,0590 0,0023 0,0464 0,0103 
Roxo 0,0580 0,0590 0,0010 0,0264 0,0316 

Campilhas e Alto Sado 0,0220 0,0590 0,0370 0,0286 -0,0066 
Vale do Sado 0,0230 0,0320 0,0090 0,0276 -0,0046 

 

Por último se pretendermos viabilizar todos os AH, incluindo Lucefecit cujo tarifário 
mínimo a praticar será de 0,0654 €/m3, o novo preço da água fornecida pela EDIA 
deverá ser de 0,0163 €/m3(54%) que compara com os atuais 0,030 €/m3(100%). 

Dito doutra forma, mas dentro do mesmo plano de análise e amostragem (os 6 AH 
estudados), podemos concluir que a tarifa máxima suscetível de ser praticada pela EDIA 
ao fornecimento de água para rega, à saída da rede primária, para entrega a entidades 
que tenham a seu cargo a exploração e conservação de Aproveitamentos Hidroagrícolas 
confinantes com o EFMA, deveria ser de 0,0163 €/m3(54%), que compara com a 
presentemente aplicada de 0,030 €/m3 (100%). 

Será isto possível? A verdade é que não dispomos de dados nem informações 
referentes à atual e futura estrutura de custos da EDIA que nos permitam simular um 
tal cenário. Embora tenha sido solicitado através de um conjunto de tentativas 
desenvolvidas pelos promotores e pela equipa do estudo, a EDIA não forneceu os dados 
que poderiam ajudar nesta analise, apesar da abertura dada pelo Sr. Ministro da 
Agricultura nas Jornadas da FENAREG, em novembro de 2018. 

Todavia, sabemos que o valor médio do tarifário realmente praticado pela EDIA, para os 
6 AH amostrados, em 2017, rondou os 0,018 €/m3, pelo que a adoção de um tarifário 
de 0,0163 €/m3 significaria, apenas, uma redução da ordem dos 9%, coisa que, por 
hipótese, nos parece ser alcançável dentro do cenário futuro de expansão do EFMA e 
das consequentes economias de escala daí decorrentes. No âmbito desta discussão 
sobre o futuro decidimos, ainda, tentar determinar o dimensionamento (definição da 
área máxima e mínima da concessão) dum hipotético AH que possa vir a constituir-se 
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em concessões da Rede Secundária, tendo em conta a sua viabilidade técnica e 
económica por forma a assegurar uma adequada qualidade de serviço de distribuição 
de água aos regantes, bem como garantir uma eficiente e eficaz operação e 
manutenção das infraestruturas e equipamentos que integram cada uma das 
concessões.Com esse propósito, construímos seis cenários referentes à evolução do 
preço mínimo da água a praticar (preço limiar), nas duas situações de regime de 
distribuição de água (em alta pressão ou baixa pressão) x três preços da água fornecida 
pela EDIA (0,016, 0,018 e 0,030 €/m3), em função da escala do hipotético 
perímetro/associação. O preço limiar é aquele que viabiliza o funcionamento do 
perímetro (resultado económico = 0). 

Para a construção dos cenários de base fixámos a escala de 8000 hectares de área 
beneficiada e os seguintes dados e pressupostos. 

Pressupostos de base de caracterização dos dois cenários 

Pressupostos de 
base Unidades 

Regime de distribuição da água 
Alta Pressão Baixa Pressão 

Área beneficiada ha 8000 8000 
Área regada ha 6000 6000 
Taxa de Adesão % 75% 75% 
Dotação média m3/ha 3000 3000 
Perdas na rede % 10% 10% 
Preço de compra à 
EDIA €/m3 0,016/0,018/0,030 0,016/0,018/0,030 

Preço médio da 
energia €/m3 0,029 0,000 

Taxa de Conservação €/ha 55 20 
Taxa de exploração €/m3 0,059 0,032 

A escala de 8000 hectares de área beneficiada foi considerada como sendo a base para 
a definição do módulo base do quadro de pessoal envolvendo (no mínimo) um 
elemento de cada categoria. A taxa de adesão foi fixada em 75%, em função do valor 
médio dos AH’s estudados. O preço de compra de água à EDIA foi fixado em 0,016 €/m3 
(preço aproximado que viabiliza todos os AH’s), 0,018 €/m3 (preço praticado no ano 
base de 2017) e 0,030 €/m3 (tarifário da EDIA). Todos os outros valores, referentes à 
dotação média, perdas, preço da energia e taxas de conservação e exploração, 
correspondem aos valores médios das áreas geridas pela EDIA. 
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Pressupostos de base para a constituição do quadro de pessoal 

Quadro base de 
pessoal/ Categorias 

Custo Anual 
Unitário 

Limiar máximo de área por 
trabalhador (ha) 

Alta Pressão Baixa Pressão 
Diretor 40 000 30 000 30 000 

Técnico operacional 31 000 8 000 8 000 
Técnico especializado 37 200 20 000 20 000 

Administrativo 15 000 16 000 16 000 
Encarregado 18 500 8 000 8 000 
Operadores 15 000 1 500 1 500 

O quadro de pessoal foi sendo escalado em função da área do hipotético AH de forma 
modular: ou seja, para cada categoria profissional foi definido um limiar máximo de 
área por trabalhador. O limiar de área gerível por um Diretor (30.000 hectares) foi 
considerado como sendo o limite máximo da baliza da simulação, dado estar muito 
acima das áreas dos AH’s hoje existentes e não nos parecer razoável considerar a 
existência de mais do que um Diretor. Para além disso, como se pode observar nas 
simulações apresentadas, AH’s com área superior a 30000 hectares não apresentam 
economias de escala que justifiquem a necessidade de simular concessões superiores a 
essa dimensão. 

Por último, e com base na experiência e nas contas dos 6AH’s estudados fixámos a 
seguinte estrutura de custos. 

Pressupostos de base para o cálculo dos custos (exemplo para 8000 
hectares de área beneficiada) 

Rúbrica 
Alta Pressão Baixa Pressão Classificação de 

custos Valor % Valor % 
Compra de água para rega (EDIA) 316 800,00 21% 316 800,00 39% variável 
Materiais e consumíveis 160 000,00 11% 80 000,00 10% variável 
Energia 522 000,00 35% 0,00 0% variável 
Combustíveis 58 000,00 4% 58 000,00 7% variável 
Comunicações 7 500,00 1% 7 500,00 1% variável 
Outros Serviços 120 000,00 8% 47 500,00 6% variável 
Gastos com pessoal 209 380,00 14% 220 987,80 27% variável (por módulos) 
Deslocações, estadas e transportes 4 000,00 0% 4 000,00 0% variável 
Amortizações e depreciações 60 000,00 4% 60 000,00 7% variável 
Rendas e alugueres 12 000,00 1% 12 000,00 1% variável 
Outros custos (inclui impostos e taxas) 30 000,00 2% 15 000,00 2% variável 
Total de Custos 1 499 680,00 100% 821 787,80 100%  
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Como receitas considerámos apenas a provenientes das taxas de conservação e 
exploração. 

Com base nos pressupostos anteriormente explicitados, simulámos a evolução do preço 
mínimo da água a praticar (preço limiar) nas duas situações de regime de distribuição 
de água em pressão ou baixa pressão x três preços da água fornecida pela EDIA (0,016, 
0,018 e 0,030 €/m3), em função da escala do hipotético perímetro/associação. Os dois 
gráficos seguintes sumarizam os resultados obtidos. 

 

A simulação em regime de fornecimento de água em alta pressão aponta para que o 
limiar de escala de um novo e hipotético perímetro, dentro dos pressupostos assumidos 
e para que seja economicamente viável e competitivo face ao preço da água praticado 
pela EDIA (0,059€/m3), seja de: 

• Cerca de 6.000 hectares se a água da EDIA for fornecida a 0,016 €/m3; 
• Cerca de 12.000 hectares se a água da EDIA for fornecida a 0,018 €/m3; 
• Inviável independentemente da escala se a água da EDIA for fornecida a 0,030 

€/m3. 
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A simulação em regime de fornecimento de água em baixa pressão aponta para a não 
existência de um limiar de escala de um novo e hipotético perímetro, dentro dos 
pressupostos assumidos e para que ele seja economicamente viável e competitivo face 
ao preço da água praticado pela EDIA (0,032€/m3). 
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PARTE III – Conclusões e recomendações 
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10. Principais conclusões 

1. Este Estudo é fundamentalmente um ensaio prospetivo acerca do necessário e 
desejado GSHA. O seu intuito principal é o de ajudar a lançar as bases para uma 
discussão antecipada e intelectualmente séria sobre o devir coletivo de todos os 
intervenientes nesse grande sistema. 
 

2. Ao descrever e analisar o atual modelo de gestão, e ao detetar, nele, algumas 
falhas e restrições, sugere-se um novo modelo mais abrangente e articulado 
entre todos os intervenientes, com o objetivo último de melhor satisfazer as 
necessidades dos utilizadores finais (agricultores). 
 

3. O novo modelo proposto, começa por atender a dois pontos que nos parecem 
ser críticos e fulcrais para o bom desempenho coletivo do GSHA: a melhoria da 
eficiência do binómio água e energia, conseguida através de uma melhor 
articulação entre as várias entidades envolvidas, otimizando as operações, 
propiciando economias de escala e, consequentemente, obtendo a redução dos 
preços da água fornecida.  
 

4. O estudo parte de duas premissas que, até ver, nos parecem ser indiscutíveis: i) 
a Lei vigente (sendo claro que se pode defender a necessidade de a alterar), que 
estabelece, a propósito da gestão de redes secundárias (perímetros ou blocos), a 
preferência por entidades locais de tipo associativo e cooperativo; ii) desde que 
haja uma manifestação clara por parte dos agricultores de um tal desejo e desde 
que a dita entidade revele conhecimento e capacidade suficiente para o efeito. 
 

5. Realce-se que, do nosso ponto de vista, a Lei apenas estabelece uma preferência 
e não uma obrigação. Assim sendo, é duplamente virtuosa, na medida em que 
condiciona a dita preferência à manifestação de uma vontade e capacidade dos 
agricultores, evitando que a EDIA tenha a possibilidade de afastar ou adormecer 
tal vontade. Por outro lado, ao permitir o desenvolvimento e o funcionamento 
de alternativas distintas (EDIA, Associações Locais e Autarquias), promove ou 
empurra (por via da mão invisível do mercado) o funcionamento global do 
sistema para uma situação de preços de eficiência. 
 

6. Tendo em conta a potencial deseconomia de escala que atualmente se assiste 
na gestão das redes secundárias de distribuição de água do EFMA, a partilha de 
gestão por outras entidades terá a virtude de permitir o ajustamento da 
estrutura produtiva da EDIA a uma nova escala de gestão. Por outro lado, 
poderá, como entidade gestora da infraestrutura primária, melhorar a qualidade 
de gestão desta atividade. 
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7. Quanto às múltiplas questões que colocámos a propósito da competitividade 
dos tarifários e às suas consequências sobre a ocupação cultural, as 
respostas/conclusões que alcançámos foram as seguintes: 
 

a) Em 2017 todos os 6 AH praticaram tarifários inferiores e 
competitivos face ao da EDIA. Todavia, apenas dois AH (Odivelas e 
Roxo) tiveram folgas de gestão positivas; 

b) Hipótese de Tarifário Variável: Qual o preço do m3 de água fornecida 
que viabiliza cada um dos AH? Resposta na tabela seguinte: 

Custo interno de água fornecida (€/m3) que viabiliza cada um dos AH 

Cenário mais provável Campilhas 
e Alto Sado Odivelas Vale do 

Sado Roxo Vigia Lucefecit 

Atual 50% (0,018€/m3) 0,0286 0,0464 0,0276 0,0264 0,0417 0,0654 
Nota: os valores assinalados a vermelho e azul referem-se aos custos mais altos e mais baixos, respetivamente. 

c) Hipótese de Tarifário Único: Qual o preço do m3 de água fornecida 
que viabiliza todos os AH? A resposta é 0,0654 €/m3 

d) Se o tarifário único a adotar for de 0,0654 €/m3 as poucas culturas 
viáveis serão as Amendoeiras, Hortícolas, Fruteiras, Olival e Milho 
que ocupam 65,82 % da área potencial total dos AH’s. 

e) Com a adoção de um tarifário único, de 0,0654 €/m3, todos os AHs, à 
exceção de Lucefecit, ficarão com uma margem de manobra que 
poderá ser usada para discriminar positivamente alguma(s) cultura(s) 
que considerem ser essenciais e merecedoras de apoio (p.e. vinha, 
arroz, cereais e pastagens e forragens). 

f) A adoção de um tarifário variável, consoante o custo interno de cada 
entidade, apenas trará um acréscimo da viabilidade da cultura da 
vinha. 

g) A tarifa máxima suscetível de ser praticada pela EDIA ao 
fornecimento de água para rega, à saída da rede primária, para 
entrega a entidades que tenham a seu cargo a exploração e 
conservação de Aproveitamentos Hidroagrícolas preexistentes com o 
EFMA, não deveria ser superior a 0,0163 €/m3(54%), que compara 
com o preço atual de 0,030 €/m3 (100%). 

h) Será isto possível? A verdade é que não pudemos dispor de dados 
nem informações referentes à atual e futura estrutura de custos da 
EDIA que nos permitissem simular um tal cenário. Todavia, sabemos 
que o valor médio do tarifário realmente praticado pela EDIA, para os 
6 AH amostrados, em 2017, rondou os 0,018 €/m3, pelo que a 
adoção de um tarifário de 0,0163 €/m3 significaria, apenas, uma 
redução da ordem dos 9%, coisa que, por hipótese, nos parece ser 
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alcançável dentro do cenário futuro de expansão do EFMA e das 
consequentes economias de escala daí decorrentes. 

i) As simulações que efetuámos sobre a evolução do preço mínimo da 
água a praticar (preço limiar), nas duas situações de regime de 
distribuição de água em pressão ou baixa pressão x três preços da 
água fornecida pela EDIA (0,016, 0,018 e 0,030 €/m3), conduziram-
nos às conclusões de que os limiares de escala do hipotético 
perímetro/associação, em regime de fornecimento de água em alta 
pressão e face ao preço da água praticado pela EDIA (0,059€/m3), 
seja economicamente viável e competitivo a partir dos 6.000 
hectares se a água da EDIA for fornecida a 0,016 €/m3 e dos 12.000 
hectares se a água da EDIA for fornecida a 0,018 €/m3. Todos os 
outros cenários mostraram-se como inviáveis independentemente da 
escala. O desafio e o compromisso que assumimos, através da 
subscrição dos resultados deste estudo, é o de fazer repercutir na 
íntegra aos agricultores a redução percentual do preço da água que 
se vier a obter com a alteração do modelo de gestão do GSHA. 

 
8. Esta é, pois, a forma de declarar a vontade e o compromisso de ajudar a 

construir um mercado transparente, livre, concorrencial e justo de fornecimento 
de água à agricultura alentejana, envolvendo os agricultores, garantindo assim a 
proximidade entre as entidades gestoras e os utilizadores da água. 
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11. Recomendações para implementação 

As principais recomendações deste estudo são as seguintes: 

1. Introduzir o conceito de “Grande Sistema Hidráulico do Alentejo” (GSHA), que 
integra os AH’s Preexistentes e as infraestruturas construídas pela EDIA no 
âmbito do EFMA. O GSHA é composto por uma Rede Primária, constituída 
essencialmente por infraestruturas de armazenamento e transporte de água, e 
uma Rede Secundária, fundamentalmente constituída por sistemas de 
distribuição de água para rega, incluindo os respetivos reservatórios de 
regularização e compensação. A gestão das duas redes deve ser devidamente 
articulada com o propósito de garantir elevados níveis de eficiência e eficácia na 
gestão dos recursos e assegurar um excelente nível de serviço na 
disponibilização de água aos agricultores. 

2. A Rede Primária deverá ter uma gestão centralizada, o que não significa que seja 
imprescindível que a operação da Rede Primária seja efetuada apenas por uma 
única entidade. No caso dos AH’s preexistentes a responsabilidade sobre a 
operação e manutenção da respetiva rede primária, deve continuar a ser 
efetuada pelas concessionárias atuais, isto é, as Associações de Regantes, 
incluindo a gestão dos recursos hídricos associados à concessão e gerados nas 
respetivas bacias de escoamento natural, tendo em conta as especificidades de 
cada AH. 

3. A Rede Secundária, seguindo a legislação atual, preferencialmente deverá ser 
concessionada a Associações de Regantes, garantindo que a gestão destas 
infraestruturas se faça de forma mais próxima e com o envolvimento dos 
agricultores. Neste caso, preferencialmente não significa obrigatoriamente: por 
exemplo, nos casos em que não se perfile nenhuma Associação de Regantes 
disponível para ser concessionária de um determinado AH, a sua gestão deverá 
ser assegurada por outras entidades, definidas no artigo 102 do decreto-lei n.º 
86/2002, nomeadamente a EDIA. 

4. A identificação, incluindo o seu dimensionamento (definição da área máxima e 
mínima da concessão) e localização, dos novos AH’s que virão a constituir as 
múltiplas novas concessões da Rede Secundária deverá ter em conta a sua 
viabilidade técnica e económica por forma a assegurar uma adequada qualidade 
de serviço de distribuição de água aos regantes, bem como garantir uma 
eficiente e eficaz operação e manutenção das infraestruturas e equipamentos 
que integram cada uma das concessões. As nossas estimativas apontam para 
uma baliza situada entre os 6.000 e os 30.000 hectares em cada concessão. 

5. As recomendações enunciadas nas alíneas anteriores pressupõem a revisão do 
tarifário atual do EFMA, considerando os seguintes aspetos: 
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a) Definir um preço da água fornecida em alta pela rede primária, tendo em 
consideração permitir a sustentabilidade económica da operação e 
manutenção da rede secundária, sendo esta efetuada por um 
concessionário destinto do da rede primária: segundo as estimativas 
efetuadas neste estudo, esse preço deverá ser da ordem dos 0,0163 €/m3; 

b) Definir um preço da água a fornecer pela rede secundária, tendo em 
consideração o tipo de distribuição (alta pressão, baixa pressão e 
gravidade) e permitir a viabilidade económica de um grupo alargado de 
culturas. Este preço não deverá ser um valor fixo, mas sim um valor 
máximo e mínimo entre o qual se deverá situar a taxa fixada por cada 
concessionária: segundo as estimativas efetuadas neste estudo, esse preço 
deverá estar compreendido entre os 0,0654 e os 0,0264 €/m3. 

6. Tendo em conta a complexidade do GSHA e a interligação entre as diversas 
partes, com evidentes implicações sobre a sua gestão, é absolutamente 
imprescindível que se verifique uma articulação estreita com as várias entidades 
responsáveis pela sua gestão. Neste sentido, poderão vir a colocar-se diferentes 
hipóteses. Destacamos aqui uma, com eventual fase prévia, sendo que poderão 
sempre ser encontradas outras hipóteses que se considerem mais adequadas: 

 
a) criação, de um órgão paritário consultivo e deliberativo no qual tenham 

assento as entidades relevantes para o processo (a DGADR, que preside, 
as associações de regantes e beneficiários e a EDIA), destinado a: 

§ partilhar atempadamente toda a informação relevante em matéria 
de programação e planeamento da gestão da rede primária, 
garantindo-se assim, entre outras coisas, que os reservatórios 
desta rede apresentam os níveis de armazenamento necessário em 
cada momento do ano; 

§ articular todos os mecanismos que possam permitir uma redução 
significativa de custos por parte das entidades gestoras, 
nomeadamente através utilização mútua de valências específicas 
de cada uma (recursos técnicos, equipamento, etc.), da partilha de 
serviços transversais a criar ou de consultas agregadas ao mercado 
(por exemplo, para empreitadas de manutenção); 

§ garantir uma política harmonizada de tarifários, que contemple o 
princípio de equidade entre todos os beneficiários finais (regantes) 
do GSHA. 

7. No curto-prazo, e enquanto o modelo proposto não estiver aprovado e 
implementado, deverão ser dados passos concretos, que contribuirão, só por si, 
para melhorar o funcionamento de todo o sistema. Nomeadamente a definição 
de um novo modelo de tarifário, bem como a definição de um modo sólido de 
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articulação entre as diversas entidades (Associações e EDIA) e definição das 
premissas necessárias para a concessão dos blocos de rega do EFMA, incluindo a 
criação de condições de apoio à transição da gestão da EDIA para as novas 
entidades gestoras, considerando as necessidades técnicas e logísticas de apoio 
à gestão (meios e materiais). 

8. Salienta-se, por último, que o modelo de gestão proposto, incluindo a criação do 
conceito de GSHA, se destina a promover melhores condições de acesso à agua 
por parte dos agricultores, assegurando condições de equidade e garantindo a 
competitividade do regadio e a sustentabilidade das entidades gestoras 
envolvidas, todavia a sua implementação deverá ter sempre em conta a vontade 
dos agricultores e das associações que os representam. 
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PARTE IV – ANEXOS 
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12. Orçamentos e Disposições a pagar pela água das culturas 

Parâmetros     
 

Energia para rega (€/m3) 0,025    
 

Renda da terra (€/ha) 200    
 

GG+JCC (%/ano) 0,05    
 

     
 

Rubricas 

Milho Grão (190 €/t) 

Alta pressão Baixa pressão 
  

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

 

Mão-de-obra (€/ha) 109,60 110,00 109,60 110,00 
 

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 1 807,10 1 807,00 1 807,10 1 807,00 
 

C.F.Equipamento (€/ha) 221,00 221,00 232,00 232,00 
 

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
 

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 162,50 162,50 
 

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 90,36 90,35 90,36 90,35 
 

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 2 228,06 2 228,35 2 239,06 2 239,35 
 

Custos totais (€/ha) 2 228,06 2 228,35 2 401,56 2 401,85 
 

      
 

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 2 850,00 2 280,00 2 660,00 2 280,00 
 

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
 

Receitas Totais (€/ha) 2 850,00 2 280,00 2 660,00 2 280,00 
 

      
 

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
 

VAB (€/ha) 1 042,90 473,00 852,90 473,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha) 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

Consumo de água (m3/ha) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 
 

Volume produção (kg/ha) 15 000,00 12 000,00 14 000,00 12 000,00 
 

      
 

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

 

DAP/ha de cultura (€/ha) 421,95 -148,35 58,45 -321,85 
 

DAP/m3 água (€/m3) 0,065 -0,023 0,009 -0,050 
 

      
 

Curto prazo (não considera amortizações)     
 

DAP/ha de cultura (€/ha) 642,95 72,65 290,45 -89,85 
 

DAP/m3 água (€/m3) 0,099 0,011 0,045 -0,014 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Cereais (Trigo) (200 €/t)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 103,00 103,00 103,00 103,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 877,00 877,00 877,00 877,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 190,00 190,00 210,00 210,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 62,50 62,50 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 43,85 43,85 43,85 43,85 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 1 213,85 1 213,85 1 233,85 1 233,85 
  

Custos totais (€/ha) 1 213,85 1 213,85 1 296,35 1 296,35 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 1 324,00 952,00 1 324,00 952,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 1 324,00 952,00 1 324,00 952,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 447,00 75,00 447,00 75,00 
  

      
  

Quantidade de MO (UTA/ha) 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Consumo de água (m3/ha) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 
  

Volume produção (kg/ha) 5 000,00 3 500,00 5 000,00 3 500,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) -89,85 -461,85 -172,35 -544,35 
  

DAP/m3 água (€/m3) -0,036 -0,185 -0,069 -0,218 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 100,15 -271,85 37,65 -334,35 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,040 -0,109 0,015 -0,134 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Girassol (380 €/t)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 89,00 89,00 89,00 89,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 730,00 730,00 730,00 730,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 100,00 100,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 36,50 36,50 36,50 36,50 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 1 055,50 1 055,50 1 055,50 1 055,50 
  

Custos totais (€/ha) 1 055,50 1 055,50 1 155,50 1 155,50 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 1 140,00 760,00 1 140,00 760,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 1 140,00 760,00 1 140,00 760,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 410,00 30,00 410,00 30,00 
  

      
  



 
 
 
 
 
 

64 
 

Quantidade de MO (UTA/ha) 0,01 0,01 0,01 0,01 
  

Consumo de água (m3/ha) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 3 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) -115,50 -495,50 -215,50 -595,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) -0,029 -0,124 -0,054 -0,149 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 84,50 -295,50 -15,50 -395,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,021 -0,074 -0,004 -0,099 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Melão (220 €/t)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 1 873,00 1 723,00 1 873,00 1 723,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 2 078,00 2 078,00 2 078,00 2 078,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 346,00 346,00 385,00 385,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 112,50 112,50 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 103,90 103,90 103,90 103,90 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 4 400,90 4 250,90 4 439,90 4 289,90 
  

Custos totais (€/ha) 4 400,90 4 250,90 4 552,40 4 402,40 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 8 250,00 6 600,00 8 250,00 6 600,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 8 250,00 6 600,00 8 250,00 6 600,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 6 172,00 4 522,00 6 172,00 4 522,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha) 0,17 0,13 0,17 0,13 
  

Consumo de água (m3/ha) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 
  

Volume produção (kg/ha) 37 500,00 30 000,00 37 500,00 30 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 3 649,10 2 149,10 3 497,60 1 997,60 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,811 0,478 0,777 0,444 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 3 995,10 2 495,10 3 882,60 2 382,60 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,888 0,554 0,863 0,529 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

 
 
     

  

Rubricas 

Tomate indústria (80 €/t)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 253,00 253,00 253,00 253,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 5 173,00 5 173,00 5 173,00 5 173,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 377,00 377,00 377,00 377,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 112,50 112,50 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 258,65 258,65 258,65 258,65 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 6 061,65 6 061,65 6 061,65 6 061,65 
  

Custos totais (€/ha) 6 061,65 6 061,65 6 174,15 6 174,15 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 8 000,00 6 800,00 8 000,00 6 800,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) 240,00 240,00 240,00 240,00 
  

Receitas Totais (€/ha) 8 240,00 7 040,00 8 240,00 7 040,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 2 827,00 1 627,00 2 827,00 1 627,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha) 0,02 0,02 0,02 0,02 
  

Consumo de água (m3/ha) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 
  

Volume produção (kg/ha) 100 000,00 85 000,00 
100 

000,00 85 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 1 738,35 538,35 1 625,85 425,85 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,386 0,120 0,361 0,095 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 2 355,35 1 155,35 2 242,85 1 042,85 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,523 0,257 0,498 0,232 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Cebola (125 €/t)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 722,00 700,00 722,00 700,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 2 795,00  2 695,00 2 695,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 305,00 305,00 320,00 320,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 100,00 100,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 139,75 - 134,75 134,75 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 3 961,75 1 005,00 3 871,75 3 849,75 
  

Custos totais (€/ha) 3 961,75 1 005,00 3 971,75 3 949,75 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 6 875,00 6 250,00 6 875,00 6 250,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 6 875,00 6 250,00 6 875,00 6 250,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 4 080,00 6 250,00 4 180,00 3 555,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha) 0,06 0,06 0,06 0,06 
  

Consumo de água (m3/ha) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 55 000,00 50 000,00 55 000,00 50 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 2 713,25 5 045,00 2 703,25 2 100,25 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,678 1,261 0,676 0,525 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 3 018,25 5 350,00 3 023,25 2 420,25 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,755 1,338 0,756 0,605 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Pastagens e forragens (140 €/ton)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 85,00 85,00 85,00 85,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 900,00 900,00 900,00 900,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 195,00 195,00 195,00 195,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) - - - - 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 150,00 150,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 45,00 45,00 45,00 45,00 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 
  

Custos totais (€/ha) 1 225,00 1 225,00 1 375,00 1 375,00 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 1 540,00 1 120,00 1 540,00 1 120,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 1 540,00 1 120,00 1 540,00 1 120,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 640,00 220,00 640,00 220,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 11 000,00 8 000,00 11 000,00 8 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 115,00 -305,00 -35,00 -455,00 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,019 -0,051 -0,006 -0,076 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 310,00 -110,00 160,00 -260,00 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,052 -0,018 0,027 -0,043 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Olival moderno (300 €/ton)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 532,00 532,00 532,00 532,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 1 036,00 1 036,00 1 111,00 1 111,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 625,00 625,00 625,00 625,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) 720,00 720,00 766,00 766,00 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 75,00 75,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 51,80 51,80 55,55 55,55 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 2 964,80 2 964,80 3 089,55 3 089,55 
  

Custos totais (€/ha) 2 964,80 2 964,80 3 164,55 3 164,55 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 3 750,00 3 150,00 3 750,00 3 150,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 3 750,00 3 150,00 3 750,00 3 150,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 2 714,00 2 114,00 2 639,00 2 039,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 12 500,00 10 500,00 12 500,00 10 500,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 585,20 -14,80 385,45 -214,55 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,195 -0,005 0,128 -0,072 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 1 930,20 1 330,20 1 776,45 1 176,45 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,643 0,443 0,592 0,392 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Olival tradicional melhorado (300 €/ton)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 398,00 398,00 398,00 398,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 640,00 640,00 590,00 590,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 250,00 250,00 250,00 250,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) 200,00 200,00 246,00 246,00 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 50,00 50,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 32,00 32,00 29,50 29,50 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 1 520,00 1 520,00 1 513,50 1 513,50 
  

Custos totais (€/ha) 1 520,00 1 520,00 1 563,50 1 563,50 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 1 800,00 1 350,00 1 800,00 1 350,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 1 800,00 1 350,00 1 800,00 1 350,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 1 160,00 710,00 1 210,00 760,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 6 000,00 4 500,00 6 000,00 4 500,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 80,00 -370,00 36,50 -413,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,040 -0,185 0,018 -0,207 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 530,00 80,00 532,50 82,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,265 0,040 0,266 0,041 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Pessegueiros (320 €/ton)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 2 212,00 2 026,00 2 212,00 2 026,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 1 858,00 1 858,00 1 858,00 1 858,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 610,00 610,00 640,00 640,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) 778,00 778,00 778,00 778,00 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 112,50 112,50 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 92,90 92,90 92,90 92,90 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 5 550,90 5 364,90 5 580,90 5 394,90 
  

Custos totais (€/ha) 5 550,90 5 364,90 5 693,40 5 507,40 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 7 040,00 6 080,00 7 040,00 6 080,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 7 040,00 6 080,00 7 040,00 6 080,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 5 182,00 4 222,00 5 182,00 4 222,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 
  

Volume produção (kg/ha) 22 000,00 19 000,00 22 000,00 19 000,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 1 289,10 515,10 1 146,60 372,60 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,286 0,114 0,255 0,083 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 2 677,10 1 903,10 2 564,60 1 790,60 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,595 0,423 0,570 0,398 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Amendoeiras (2550 €/ton)  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 1 100,00 990,00 1 100,00 990,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 853,00 853,00 953,00 953,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 530,00 530,00 563,00 563,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) 320,00 320,00 320,00 320,00 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) - - 100,00 100,00 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 42,65 42,65 47,65 47,65 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 2 845,65 2 735,65 2 983,65 2 873,65 
  

Custos totais (€/ha) 2 845,65 2 735,65 3 083,65 2 973,65 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 6 375,00 4 845,00 6 375,00 4 845,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 6 375,00 4 845,00 6 375,00 4 845,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 5 522,00 3 992,00 5 422,00 3 892,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
  

Volume produção (kg/ha) 2 500,00 1 900,00 2 500,00 1 900,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 3 329,35 1 909,35 3 091,35 1 671,35 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,832 0,477 0,773 0,418 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 4 179,35 2 759,35 3 974,35 2 554,35 
  

DAP/m3 água (€/m3) 1,045 0,690 0,994 0,639 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

    

 
 
 

  

Rubricas 

Vinha  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha) 350,00 350,00 398,00 398,00 
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha) 500,00 500,00 590,00 590,00 
  

C.F.Equipamento (€/ha) 150,00 150,00 250,00 250,00 
  

C.F.Instalação (€/ha) 200,00 200,00 246,00 246,00 
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha) 40,00 40,00 - - 
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha) 25,00 25,00 29,50 29,50 
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha) 1 225,00 1 225,00 1 513,50 1 513,50 
  

Custos totais (€/ha) 1 265,00 1 265,00 1 513,50 1 513,50 
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha) 1 800,00 1 350,00 1 800,00 1 350,00 
  

Ajudas ligadas (€/ha) - - - - 
  

Receitas Totais (€/ha) 1 800,00 1 350,00 1 800,00 1 350,00 
  

      
  

Renda da terra (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 
  

VAB (€/ha) 1 300,00 850,00 1 210,00 760,00 
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Quantidade de MO (UTA/ha)     
  

Consumo de água (m3/ha) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
  

Volume produção (kg/ha) 6 000,00 4 500,00 6 000,00 4 500,00 
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha) 335,00 -115,00 86,50 -363,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,223 -0,077 0,058 -0,242 
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha) 685,00 235,00 582,50 132,50 
  

DAP/m3 água (€/m3) 0,457 0,157 0,388 0,088 
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Parâmetros     
  

Energia para rega (€/m3) 0,025    
  

Renda da terra (€/ha) 200    
  

GG+JCC (%/ano) 0,05    
  

     
  

Rubricas 

Arroz  

Alta pressão Baixa pressão 
   

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

Aptidão 
Elevada 

Aptidão 
Reduzida 

  

Mão-de-obra (€/ha)   230,00  
  

Consumos Intermédios (s/en.rega) (€/ha)   1 300,00  
  

C.F.Equipamento (€/ha)   150,00  
  

C.F.Instalação (€/ha)   50,00  
  

Energia para rega (na parcela) (€/ha)   -  
  

Outros (G.G. + JCC) (€/ha)   65,00  
  

Custos totais s/energia de rega (€/ha)   1 795,00  
  

Custos totais (€/ha)   1 795,00  
  

      
  

VBP (PPrincipal + PSecundarios) (€/ha)   1 820,00  
  

Ajudas ligadas (€/ha)   300,00  
  

Receitas Totais (€/ha)   2 120,00  
  

      
  

Renda da terra (€/ha)   200,00  
  

VAB (€/ha)   520,00  
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Quantidade de MO (UTA/ha)   0,02  
  

Consumo de água (m3/ha)   12 000,00  
  

Volume produção (kg/ha)   7 000,00  
  

      
  

Longo prazo (considera a totalidade dos 
custos)     

  

DAP/ha de cultura (€/ha)   -175,00  
  

DAP/m3 água (€/m3)   -0,015  
  

      
  

Curto prazo (não considera amortizações)     
  

DAP/ha de cultura (€/ha)   325,00  
  

DAP/m3 água (€/m3)   0,027  
  

 


