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Sessão Técnica
Os Desafios da Gestão da Água

O contínuo crescimento da procura de água para as diversas 
utilizações, aliado aos problemas decorrentes da contaminação 
e deterioração dos meios hídricos, têm vindo a demonstrar a 
necessidade de seguir novas políticas para a gestão da água.

A agricultura de regadio é sem dúvida, um dos grandes
utilizadores do recurso água. Todavia, as irregularidades 
hidrológicas e climatológicas em Portugal tornaram a rega 
incontornável se se pretender assegurar a produção agrícola a 
um nível satisfatório

Tal facto tem vindo a exigir uma grande atenção, por um lado, 
dos gestores e projectistas no sentido do desenvolvimento de 
acções tecnologicamente avançadas de modo a assegurar uma 
gestão económica e ambientalmente sustentável e por outro, de 
decisores políticos, preocupados em garantir a durabilidade do 
recurso. Neste sentido a Nova Lei da Água impõe um novo 
modo de encarar as utilizações criando uma maior 
responsabilização quer à Administração, quer aos utilizadores 
pois há que valorizar o recurso como elemento essencial à vida, 
mas também como factor de produção de bens alimentares.

Deste modo a agricultura deverá estar atenta, e naturalmente 
que integrará os novos conceitos e prosseguirá uma estratégia 
de desenvolvimento que não comprometa o futuro, adaptada às 
nossas condições climáticas, ambientais e sociais.

No sentido de debater estas questões e respondendo ao 
convite da Confederação dos Agricultores de Portugal, 
entendeu a APRH, através da Comissão Especializada de 
Água e Agricultura, aproveitar a oportunidade de no decurso 
da 46ª. Feira Nacional de Agricultura de organizar a sessão 
técnica “Os Desafios da Gestão da Água”, para o qual convida 
à participação de todos os agricultores, técnicos, ou outros
interessados nos desafios que actualmente se colocam à 
gestão da água na agricultura.

PROGRAMA

14:30 - Abertura

Jorge Saldanha Matos, APRH
João Machado, CAP

15:10 - A Gestão da Água nas próximas décadas

Os grandes desafios da gestão da água nas próximas 
décadas, Rodrigo Proença de Oliveira, APRH

15:30 - O Uso Eficiente da Água: o presente e o futuro

O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, 
Adérito Mendes, INAG

Boas práticas agrícolas e a contribuição do sector da 
agricultura para a protecção das massas de água, 
Isaurindo Oliveira, Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Alentejo

Debate
Moderado por Carlos Pais, Comissão especializada de
Água e Agricultura da APRH

17:00 - O bom estado das massas de Água

O bom estado das massas de água e a actividade 
agrícola, Simone Pio, ARH Tejo

Implementação da Directiva-Quadro da Água: a 
especificidade da agricultura, Nicolas Rouyer, D.G. 
Ambiente da Comissão Europeia

Debate
Moderado por Luís Bulhão Martins, CAP

18:00 - Encerramento com a presença do Ministro do 
Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional
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