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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
E AGRICULTURA 

Gonçalo de Freitas Leal
Diretor-Geral da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural

“Estima-se que anualmente em Portugal 

sejam utilizados, por todos os sectores, 

apenas 20% dos recursos 
de águas superficiais e 
subterrâneas disponíveis...”
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subterrâneas, seja no período 
de colonização romana, 
através de poços e galerias, 
seja no período do domínio 
árabe, através de poços e 
minas (qanats).

No passado, como na 
atualidade, a procura 
constante do aumento da 
produção tendente a suprir 
as crescentes necessidades 
alimentares tem constituído 
o regadio como o maior 
consumidor de água. Vários 
estudos indicam que esta 
prática permite incrementar 
as produções unitárias 

médias em seis vezes, 
quando comparadas com as 
culturas de sequeiro (Rijo, 
2008).

Nos países do sul da 
Europa, com um clima 
semiárido, o recurso às 
águas subterrâneas, a par 
das águas superficiais, tem 
desempenhado um papel 
fundamental na satisfação 
das necessidades de rega. 
Contrariamente à ideia 
generalizada de que há 
escassez de água no nosso 
país, importa sublinhar 
que o problema reside 

           xistem evidências 
de que a agricultura em 
Portugal teve o seu início 
durante o Neolítico antigo. 
Descobertas recentes no 
centro do país, evidenciam a 
existência factual de práticas 
agrícolas desde esse período 
(Carvalho et al, 2013). É certo 
que os povos da Península 
continuaram o exercício 
da atividade agrícola, 
maioritariamente ao longo 
das margens dos cursos 
de água e, posteriormente, 
mercê da necessidade do 
incremento da produção, 
com recurso a águas 

E
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na distribuição anual da chuva, uma vez que ela escasseia nos meses do ano em que é mais 
necessária para as culturas. Estima-se que anualmente em Portugal sejam utilizados, por todos 
os sectores, apenas 20% dos recursos de águas superficiais e subterrâneas disponíveis, o que 
corresponde a um WEI (Water Exploitation Index) de escassez moderada (APA, PNA-2015). Destes, 
a agricultura é responsável pelo consumo de cerca de 80% (INE, 2011).

Os recursos hídricos subterrâneos vêem a sua disponibilidade muito condicionada pela geologia 
do território, como é particularmente notório nas regiões da Beira Litoral, Ribatejo e Oeste e 
Algarve.

Tabela 1 – Origem da água de rega

Valores expressos em percentagem

Região 
Agrária

Superficial Subterrânea Outra

Albufeira,
 açude 

ou charca

Curso 
de água 
ou lago 
natural

Outra(s) Furo 
ou 

poço

Nascente Outra(s) Reutilização
 de águas 
residuais

Outra(s) 
(da rede 
pública)

CONTINENTE 8,81 16,33 0,60 54,06 19,67 0,27 0,04 0,21

Entre Douro 
e Minho

6,31 21,49 0,22 31,02 40,61 0,28 0,02 0,06

Trás-os-
Montes

8,13 20,72 0,75 45,69 24,23 0,22 0,08 0,19

Beira Litoral 3,58 15,41 0,42 69,41 10,76 0,20 0,04 0,18

Beira Interior 15,24 13,72 0,67 60,19 9,57 0,42 0,03 0,16

Ribatejo e 
Oeste

5,40 11,94 1,26 79,17 1,23 0,26 0,06 0,67

Alentejo 32,67 5,31 1,66 57,33 2,62 0,12 0,04 0,24

Algarve 19,93 1,86 0,76 72,71 3,53 0,62 0,01 0,59

25,75 74,00 0,25
(Adaptado de INE, RA-09)

Tabela 2 – Volumes de água utilizados (superficiais e subterrâneos) pelo sector agrícola (hm3/ano)

Sector RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RH8 Total % do 
total

Agricultura e 
pecuária

105 266 684 571 1170 248 243 102 3389 100,0

(Adaptado de APA, PNA-2015)
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4 740 hm3/ano de consumo 
estimado, no início deste 
século.

A redução atual do consumo 
de água subterrânea é devida, 
sobretudo, a uma melhor 
gestão do recurso pela 
agricultura, essencialmente 
por intermédio de uma 
significativa melhoria 
de eficiência observada 
nos sistemas de rega. Tal 
melhoria é particularmente 
interessante no caso das 
águas subterrâneas, uma 
vez que torna possível 
reduzir concomitantemente 
os custos energéticos 
associados à sua captação.

A Disponibilidade Hídrica 
Subterrânea (DHS), entendida 
como aquele volume de água 
subterrânea que um aquífero 
ou formação hidrogeológica 
pode fornecer em condições 
naturais, está associada 
particularmente à recarga 
por infiltração da chuva. Os 
volumes totais nacionais 
(superficiais e subterrâneos) 
utilizados pelo sector agrícola 
são os que se apresentam 
na Tabela 2, sendo que 74% 
(INE, RA-09) correspondem 
a águas subterrâneas, 
o que corresponde a 
aproximadamente 2 507,86 
hm3/ano (APA, PNA-2015), 
significativamente inferior aos 

No que às águas subterrâneas 
diz respeito, o sector agrícola 
tem mantido particular 
atenção à preservação da 
qualidade do recurso, não só 
pelo cumprimento integral 
dos atuais dispositivos 
legais, como também pela 
introdução de melhores 
práticas agrícolas.

Com efeito, as autoridades 
agrícolas têm vindo a 
introduzir todo um conjunto 
de mecanismos conducentes 
à redução da contaminação 
difusa de origem agrícola, 
nomeadamente através 
da aplicação da Diretiva 
Nitratos (91/676/CEE, de 
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Vulneráveis em Portugal 
Continental, todas elas 
sobrejacentes a massas de 
água subterrâneas e sujeitas 
à aplicação obrigatória 
de um Programa de Ação 
e de um Código de Boas 

Práticas Agrícolas. Com estes 
instrumentos pretende-se 
dotar o sector agropecuário 
das ferramentas necessárias 
à melhoria substancial da 
qualidade das massas de água 
em causa.

12 de dezembro de 1991), 
transposta para a legislação 
nacional pelo Decreto-Lei 
n.º 235/97, de 3 de setembro. 
No âmbito desta diretiva, 
encontram-se atualmente 
designadas nove Zonas 
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ÁREAS DAS ZV DE PORTUGAL CONTINENTAL

ZV Ano da 
Designação

 
Portaria Inicial 
de Designação

Áreas (ha)

Portarias Total

1037/97 258/2003 1100/2004 833/2005 1433/2006 1366/2007 164/2010 (ha)

1 Esposende
Vila do Conde

1997 Portaria nº 
1037/97, de 

1 de outubro

5.732 20.258 20.572

2 Litoral Centro 
(alargamento de 
Aveiro e Mira

Aveiro - 1997 Portaria nº 
1037/97, de 

1 de outubro

4.586 -

Mira - 2003 Portaria nº 
258/2003, de 
19 de março

2.399 -

Litoral Centro 
- 2010

Portaria nº 
164/2010, de 
16 de março

23.736 23.736

3 Faro 1997 Portaria nº 
1037/97, de 

1 de outubro

9.773 9.773

4 Tejo 2004 Portaria nº 
1100/2004, de 
3 de setembro

19.124 99.543 241.686 241.686

5 Beja 2004 Portaria nº 
1100/2004, de 
3 de setembro

32.660 32.660

6 Elvas 
(alargamento 
de Elvas - Vila 
Boim)

Elvas Vila 
Boim - 2005

Portaria nº 
833/2005, 
de 16 de 
setembro

18.621 -

Elvas - 2010 Portaria nº 
164/2010, de 16 

de março

40.449 40.449

7 Luz - Tavira 2005 Portaria nº 
833/2005, 
de 16 de 
setembro

3.186 3.186

8 Estremoz - 
Cano

2010 Portaria nº 
164/2010, de 16 

de março

20.707 20.707

9 Estarreja - 
Murtosa

2010 Portaria nº 
164/2010, de 16 

de março

8.138 8.138

Áreas Totais 20.091 2.399 51.984 42.065 99.543 262.258 93.030 401.106


