
CUSTO ENERGÉTICO DA ÁGUA NA AGRICULTURA 
Avaliação económica de tarifas de água no uso agrícola 

- Tarifário que estabelece o preço da água destinada a rega para uso 
agrícola fornecida pela EDIA no âmbito do serviço público de águas 
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA); 
- Despacho 9000/2010 de 27 de Abril, ao abrigo de uma nova 
concepção que “numa área muito significativa, seria  tecnicamente 
possível e economicamente mais favorável, aduzir água à entrada 
da exploração, com um valor de pressão inferior, desenvolvendo os 
agricultores, de acordo com o ordenamento cultural pretendido e o 
modo de gestão e exploração de cada um, os seus investimentos no 
interior da exploração. 
-  Pressupõe a fixação de um tarifário diferenciado quer em função 
das distintas condições de fornecimento da água pela EDIA quer em 
função do uso a que se destina a água fornecida. 
- Introduziu-se mais flexibilidade em função de diferentes condições 
de exploração e fornecimento de água; 

                                                              CEFAGE-UE 
Escola Ciências Sociais     Centro de Estudos e Formação Avançada             Carlos A. F. Marques 
Departamento Gestão                   em Gestão e Economia                                cmarques@uevora.pt 

Introdução 



- O valor das tarifas já reflecte a repercussão, sobre o utilizador final, 
do encargo económico representado pela taxa de recursos 
hídricos devida pela EDIA, pelo que o preço da água destinada a 
rega para uso agrícola é equivalente à soma do valor da taxa de 
recursos hídricos e do valor da tarifa definida pela EDIA para a 
captação e abastecimento de água no âmbito do serviço público de 
águas do EFMA. 
- Segundo o referido despacho o valor fixado de 0,089 euros/m3 
corresponde ao custo médio de exploração no fornecimento em 
alta pressão a explorações agrícolas; 
- Fixa-se um valor inferior para o fornecimento de água em regime de 
baixa pressão a explorações agrícolas, de 0,053 euros/m3; 
- Define-se ainda uma tarifa para fornecimento de água destinada a 
rega para uso agrícola à saída da rede primária, de 0,042 euros /
m3 para associações e 0,053 euros /m3 para outras entidades; 
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Introdução 



Valores para fornecimento em alta e baixa pressão às explorações 
agrícolas integram as taxas de beneficiação, de conservação e de 
exploração fixadas no regime jurídico das obras de aproveitamento 
hidroagrícola. 

Os montantes a cobrar pelo fornecimento de água destinada a rega 
para uso agrícola no ano de 2010 correspondem a 30 % dos 
valores que referi aumentando anual, automática, progressiva e 
linearmente a partir de 2011 e até ao ano de 2017; 

Acrescem a estes ajustamentos a actualização da taxa de 
recursos hídricos e a actualização anual das tarifas com a 
variação média, registada no ano anterior, do índice de preços no 
consumidor (sem despesas com habitação) no continente. 

Sem incluir ajustamentos, estou a falar de preços da água para rega 
que para os diferentes tipos de utilizadores vão aumentar 233% 
entre 2010 e 2017, ou seja, durante 7 anos um aumento de 33% 
sobre o preço de 2010: em alta pressão de alta pressão de 0,0267 
para 0,089, em baixa pressão de 0,0159 para 0,053 e para as 
associações de 0,0126 para 0,042 Euros/m3 por metro cúbico. 

:  
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Introdução 



Pedem-me, então, uma avaliação económica destas tarifas; 

Parece-me ser de utilidade fazer o enquadramento económico que é 
utilizado para fazer essa avaliação; Quadro teórico 

Referir o que temos feito na UÉ com esse enquadramento e 
apresentar alguns resultados que obtivemos nesta matéria: Estudos 
UÉ 

Referir também outros trabalhos que equacionaram o tema: Outros 
Estudos 

Concluir com as principais questões que é necessário debater e 
definir: Conclusões 

Para além desta introdução, são esses os pontos fundamentais 
em que estruturei esta breve apresentação  
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Introdução 



Análise de equilíbrio parcial do mercado da água para rega na 
agricultura; 

Procura derivada da água pelas explorações/empresas agrícolas, 
tendo como benefício o excedente do consumidor dado pela 
“wilingness to pay” menos o preço de mercado; 

Oferta de água decorre dos custos totais de disponibilização, 
incluindo custos de capital (investimento), manutenção e 
conservação  de  infra-estruturas e equipamentos e custos de 
exploração de fornecimento de água, tendo como “benefício” o 
excedente do produtor dado pela diferença entre o preço e os custos 
marginais; 

Preço da água resulta destas duas componentes (apenas com a 
mão  invisível do mercado) 

Excedente social formado é dado pela soma dos excedentes do 
produtor e consumidor é optimizado em termos globais 
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Quadro teórico de avaliação económica 
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Quadro teórico de avaliação económica 

Fonte: Avillez e Silva, p.89 



Pode incluir ou não componentes ambientais (compensar 
externalidades negativas previstas) e de escassez (prevenir usos 
excessivos em função da disponibilidade); 

Não é uma análise de equilíbrio geral: não inclui benefícios 
indirectos (efeitos multiplicadores do investimento, trabalho, procura 
derivada de outros sectores económicos, demográficos, outros …) 

O racional das políticas públicas, ou seja, da intervenção pública 
investindo nas infra-estuturas para de forma articulada com os 
agricultores prosseguir objectivos de criação de bem-estar 
(excedente social) 

Mão visível das políticas públicas: altera a afectação dos recursos 
públicos e privados quer pelo lado da oferta quer pelo lado da 
procura, alterando o excedente social gerado pelo recurso água para 
rega; altera a repartição dos excedentes pelos produtores e 
consumidores de água para rega;   
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Quadro teórico de avaliação económica 
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Quadro teórico de avaliação económica 

Fonte: Avillez e Silva, p.89 



Temos trabalhado em avaliação económica de tarifas, refiro-me a 
uma equipa que tenho orientado mas cujo trabalho tem sido 
principalmente desenvolvido pelo Prof. Rui Fragoso de que temos 
alguns trabalhos publicados, mas com o anterior tarifário (de 2002)  

Fragoso, R, e Marques, C. (2009). Avaliação económica de tarifas 
de água no uso agrícola: um estudo de caso no Sul de Portugal. 
Sociedade Brasileira de Economia Agrícola. Revista de Economia e 
Sociologia Rural, 47(3): 699-718. 

Fragoso, R. and Marques, C.. (2013). The Economic Impact of 
Alternative Water Pricing Policies in Alentejo. Center for Advanced 
Studies in Management and Economics, CEFAGE-EU. Working 
paper, 2013-02. 

Noéme, C.; Fragoso, R.; Coelho, L. Avaliação económica da 
utilização da água em Portugal - Determinação do preço da água 
para fins agrícolas: Aplicação nos Aproveitamentos Hidro-Agrícolas 
de Odivelas, da Vigia e do Sotavento Algarvio. estudo realizado para 
o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, IDRHa, 
2004. 
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Estudos UÉ 



Embora o objectivo dos trabalhos tenha sido a avaliação de 
diferentes tipos alternativos de tarifa (área, volume, combinação das 
anteriores e progressiva) os resultados na sua relação com estes 
preços dão algumas pistas: 

Metodologia: Modelo de PM de exploração agrícola tipo que 
optimiza o excedente do produtor  

Partindo do nível da tarifa actual da altura (0,017 €/m3) simularam-
se, para cada tipo de tarifa, 10 níveis crescentes em 30% cada 
um. 

Perfil produtivo tradicional (cereais, oleaginosas, beterraba, 
pastagens e forragens e carne de bovino); e 
Perfil produtivo alternativo, que, para além das opções produtivas 
do perfil produtivo tradicional, introduz culturas de valor 
acrescentado dos sub-sectores das horto-frutícolas e industriais 
(tomate, melão, pimento, cebola e batata) e das fruteiras (macieiras, 
pereiras, uva de mesa, ameixieiras e pessegueiros). 
As simulações foram efectuadas para o cenário da PAC de 2003,  
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Estudos UÉ 



Consumo de água m3/ha: 
• Modelo tradicional: Mesmo para tarifas mais eficientes, um nível 
de preço de 0,063 €/m3 inviabiliza praticamente o regadio e acima 
de 0,03 €/m3 reduções do consumo de água são praticamente de 
50%;  
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Consumo de água m3/ha: 
• Modelo alternativo: Mesmo neste modelo obtêm-se reduções 
significativas no consumo de água (60 a 70%), quando o custo 
médio da tarifa é de 0,063 €/m3; 
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Taxa de utilização do regadio: 
• Modelo tradicional: Para o nível de preço indicado de 0,063 a taxa 
de utilização do regadio é praticamente nula e acima de cerca de 
0,03 reduz-se dos iniciais 18,4 para cerca de 10%; 
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Taxa de utilização do regadio: 
• Modelo Alternativo: culturas alternativas suportam a taxa de 
utilização de regadio que diminui a partir de um preço de cerca de 
0,05 €/m3 e se situa em cerca de 7 % para valores de 0,063 €/m3; 
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Rendimento da exploração: 
• Modelo tradicional: aumento inicial do custo médio da tarifa de 
30% leva a uma perda de rendimento quase da mesma amplitude 
(150 para 100 euros/ha). A partir de 0,063 a não utilização de 
regadio faz manter os rendimentos; 
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Rendimento da exploração: 
• Modelo Alternativo: o peso dos custos com água nas receitas em 
termos relativos mais reduzido pelo que o efeito da política de tarifas 
no rendimento é menor. Quebra de rendimento mantém-se reduzida 
(menos de 25%)  pela manutenção de viabilidade de algumas 
culturas alternativas; 
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Recuperação do custo da água: 
• Modelo tradicional: A recuperação dos custos com a água 
aumenta inicialmente mas cai a partir da tarifa de 0,027. 
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Recuperação do custo: 
• Modelo Alternativo: A recuperação dos custos melhora 
significativamente aumentando dos 139 €/ha iniciais até cerca de 
350 €/ha, quando o custo médio da tarifa atinge 0,049 €/m3. A partir 
deste nível a recuperação dos custos com água diminui. 
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Custo médio: 
• Noéme et al. (2004) estimaram para o perímetro de rega de 
Odivelas um custo médio de 479 €/ha de área beneficiada, dos 
quais 322 €/ha dizem respeito aos custos anualizados do 
investimento público e, os restantes 157 €/ha, aos custos de 
exploração e conservação; 

• Estes montantes só são recuperáveis na totalidade com a 
adopção da TF e para um custo médio da tarifa de 0,063 €/m3; 

• Com as restantes tarifas simuladas recuperaram-se, no cenário 
produtivo tradicional, os custos de exploração e de 
conservação, com um custo médio da tarifa de 0,022 €/m3; 

• No cenário produtivo alternativo, os custos de exploração e 
conservação e cerca de 60% dos custos do investimento nas 
infra-estruturas, quando o custo médio da tarifa é 0,049 €/m3 
(350 euros/ha). 
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Numa pesquisa rápida percebi que o diagnóstico  com os novos 
preços da água e a relação com os custos energéticos tem vindo a 
ser feito: 

Núncio, J. e Arranja, C. (FENAREG) Gestão dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas de Alqueva, Jornadas Técnicas da APRH 

Núncio, J. (2010) O custo da Água de Rega em Portugal, 
Apresentação, INIA, Elvas.  

Chibeles, C. (ABORO) Custos Energéticos da Rede de distribuição 
de Água para Rega em Pressão.  
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Outros Estudos – FENAREG e ABORO 
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Ganhos de produtividade: 
No milho a um preço de 220 euros por ton e uma dotação de 6000 
m3  representa um ajustamento de 373,8 euros por hectare, ou seja, 
a necessidade de um ganho de produtividade de 1,7 toneladas. 

No trigo a um preço de 140 Euros por ton e uma dotação de 1200 
m3 o ajustamento é de cerca de 75 euros e a necessidade de 
ganhos de produtividade é de 0,534 toneladas. 

Reduções de custos: 
Importância dos custos de energia: 
Ao nível da exploração: 
- nos sistemas privados a estimativa do custo de energia é a de 
representar nos sistemas de superfície cerca de 40% e no de furo 
52% do custo total da rega; 
- No EFMA (2010), a estimativa é de a energia representar nos 
sistemas s/ e com pressão 31 % e 41 %, respectivamente. 

Nas associações, em sistemas com pressão, a estimativa dos custos 
de energia é de 72 % dos custos totais 
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O custo de energia é a parcela mais significativa do custo da água 
quer nas bombagens colectivas quer nas individuais (Chibeles) 
Varia entre 50 e 63 % do custo total nas modalidades estudadas 
para os custos de energia na bombagem individual e de 58 % na 
bombagem colectiva. 

Propostas da FENAREG: 

Contractos sazonais com taxas de potência necessária apenas para 
períodos de ponta  

Produção de energia nas obras hidroeléctricas deveria ser do 
benefício para as próprias mas estado apropria-se dessas receitas 
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Melhorar a eficiência da utilização da 
água e da energia 

Aumentar escala 

- A eficiência energética da bombagem colectiva 
aumenta com o volume 
- Custo da energia é mais baixo na bombagem 
colectiva (preço do KWh é 27 por cento mais 
baixo) 
- Margem para aumentar área beneficiada 
(dotações médias são baixas e área 
efectivamente regada é reduzida relativamente 
ao potencial instalado) 

                                                              CEFAGE-UE 
Escola Ciências Sociais     Centro de Estudos e Formação Avançada             Carlos A. F. Marques 
Departamento Gestão                   em Gestão e Economia                                cmarques@uevora.pt 



Melhorar a eficiência da utilização da água e 
da energia 
- Minimizar desperdício e perdas 
- Gestão de água e energia (precisão) 
- Sistemas e actividades culturais e tecnologias 
de produção (água como factor) 
Melhorar contexto de factores de natureza 
transversal 
- Preços de produtos e de factores 
- Novas tecnologias, métodos (mecanização de 
operações) 
- Políticas agrícolas (apoio ao investimento e 
rendimento) 
- Governança institucional e empresarial  
- I&D, formação e serviços (Univ, IP, COTR, 
INIAV, …)                                                               CEFAGE-UE 
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