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Plano de Ação Regional

| Qual o objetivo principal?

Aumentar o uso da água para reutilização (ApR) na agricultura de forma a criar um setor
agrícola mais resiliente à escassez de água e às alterações climáticas

| O que inclui?

Aspetos-chave e orientações que vão de encontro às necessidades especificas da região do
Alentejo quanto ao uso de ApR na agricultura

| Objetivos estratégicos visam estabelecer:

- um cenário regional de reutilização sustentável, que assegure a coordenação e coerência da
implementação e das atividades de rega agrícola, de forma a cumprir os compromissos
europeus;

- desenvolver e implementar objetivos operacionais, com vista a promover tecnologias
inovadoras e melhores práticas aplicadas ao uso de ApR na agricultura, tendo por base as
políticas para o desenvolvimento sustentável;

- envolver os principais interessados nos usos e modelos de tratamento sustentáveis de
ApR que promovam a transferência de conhecimento e aprimorem as medidas de
economia circular;



Objetivos específicos a alcançar

OE6
Aceitação da 

sociedade civil dos 
produtos agrícolas
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OE1
Incentivos do 

quadro jurídico
nacional e europeu 

OE2
Procedimentos 
administrativos 

adequados 

OE3
Existência de incentivos 

de apoio através de 
medidas de política 

pública e privada 

OE4
Existência de uma rede 
europeia de divulgação 

de resultados e 
intercâmbio de boas 

práticas

OE5
Investimento das partes 
interessadas, públicas e 

privadas, na investigação e 
tecnologia para melhorar e 
expandir a reutilização de 

água na agricultura



Harmonizar o quadro 
jurídico nacional e 

europeu

Desenvolver uma política 
regional de sustentabilidade 
das infraestruturas hídricas

-
Organismos participativos 

organizados

Estabelecer um sistema 
sustentável de partilha 

de custos
-

Promoção da responsabilidade 
e transparência

Aplicar o conceito 
onewater à realidade 

de Portugal
-

Revisão da legislação atual

Agilizar a burocracia 
para produção e 
utilização de ApR

-
Particularidades locais

Estabelecer 
concessões de água 

para reutilização

OE1 | Incentivos jurídicos
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OE2 | Procedimentos administrativos

Tornar a burocracia para adquirir a licença de produção e utilização de

ApR na agricultura mais clara, célere e acessível monetariamente

Harmonizar as normas dos requisitos administrativos para produzir e

utilizar ApR a nível nacional

1

2



OE3 | Incentivos através de medidas de política pública e
privada

• Financiamento 
bancário para a 
implementação 
do uso de ApR

• Projetos de 
investigação agrícolas 
para agricultores que 
reutilizem

• Medidas 
agroambientais aos 
agricultores que 
reutilizem

• Melhoria das ETAR com 
tratamento 2ário e 3ário

• Equipamentos de 
bombagem mais 
eficientes nas ETAR

• Infraestruturas de 
adução desde a ETAR 
até às áreas regadas

• Impostos 
nacionais, 
regionais e/ou 
locais

Investimentos MajoraçãoAcordos Bónus 



OE3 | Incentivos através de medidas de política pública e
privada (cont.)

• Auditorias 
energéticas às 
instalações de 
tratamento 

Auditorias 

• Promoção regional e 
local de produtos 
agrícolas regados 
com ApR

-
Economia circular 

alinhada com a estratégia 
europeia “do prado ao 

prato”

Campanhas 

• Demostração e 
disseminação do 
conhecimento 

Casos-Piloto 

• Incentivos 
existentes 

Divulgação 



OE4 | Existência de uma rede europeia para divulgação e
intercâmbio de resultados e boas práticas

Rede 
Europeia

As organizações de agricultores
de toda a Europa devem:

Comunicar e comparar a sua 
experiência com o uso de ApR na 
agricultura

Os países europeus devem:

Promover o intercâmbio e 
o diálogo internacional para 
expandir o uso de ApR

Participação ativa da rede 
europeia na EIP AGRI

Continuar e melhorar
a rede de cientistas
europeus e entidades
privadas para partilha
e troca de resultados
e de boas práticas



Os agricultores para o uso de ApR

OE5 | Investimento público e privado em investigação e em
tecnologia para melhorar e expandir o uso de ApR na agricultura

Bases de dados 
Critérios específicos de tecnologia e qualidade de ApR

Projetos-piloto de longa duração para demonstração do uso 
de ApR

Os agricultores sobre as novas tecnologias de tratamento de 
água e a sua aplicação na agricultura 

Criar
Comissão Especializada
Com representantes de partes interessadas, para dinamização 
do uso de ApR

Redes de Cooperação 
Entre o setor público e privado para investimento em 
investigação para aumentar o uso integrado de ApR

Incentivar

Informar e aconselhar 

Capacitar



Campanhas de 
Comunicação

OE6 | Aceitação pela Sociedade Civil

Organizar visitas turísticas para a comunidade às ETAR e a culturas regadas 
com ApR

Campanhas educativas em escolas e universidades 

Criar selos de economia circular 

Criar um comité participativo dos atores-chave envolvidos no uso de ApR na
agricultura

Promover a ligação entre ApR e escassez de água

Divulgar projetos-piloto bem-sucedidos com o uso de ApR na
agricultura

Apresentar os processos de tratamento

Promover estudos com instituições académicas e de
investigação, divulgar os resultados sobre a qualidade e
segurança da ApR e o uso desta na rega agrícola
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