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A nossa filosofia
base é que o agricultor
tenha rendimento
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Antes de ser presidente da Associação de
Beneficiários do Roxo António Parreira já era
agricultor. Conheceu a par e passo a evolução do
regadio português, particularmente o
Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo que celebra
este ano o 50.º aniversário.
António Parreira continua a ser agricultor e com os
seus semelhantes partilha muitas preocupações que
vão estar em cima na mesa nas XI Jornadas do
Regadio que a Fenareg realiza anualmente e este
ano vão acontecer em Aljustrel associadas às
comemorações do cinquentenário do
Aproveitamento.
Nos dias 15 e 16 de novembro vai debater-se a
gestão dos perímetros de rega, preço da água,
rendimento das culturas mas também o que vai ser
o regadio no futuro, as grandes preocupações quer
dos agricultores que formam a Associação de
Beneficiários do Roxo quer de todos os outros
regantes a nível nacional.
Qual o primeiro sentimento que tem quando pensa nos 50
anos do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo?
Estes marco releva o trabalho feito durante este período e
é possível ver que houve uma grande evolução desde o
início dessa atividade até aos dias de hoje, a par também
do que foi a própria evolução do país.
Encaro estes 50 anos com uma grande responsabilidade e
vejo como muito positivo o trabalho realizado, o que nos
projeta para um trabalho ainda mais responsável nos
próximos anos para os quais existem grande projetos.
Falando da Associação de Beneficiários do Roxo, quais os
principais marcos desde a sua fundação?
O primeiro grande marco foi logo depois da construção da
barragem, em 1968, quando um problema no paredão
obrigou ao seu esvaziamento e reparação (1974). Foi um
marco importante para todos porque reforçou-se a
segurança da barragem.
Merece destaque também quando se deu a ligação entre
Alqueva e o Roxo, em 2010 e mais tarde, em 2016 quando a
água de Alqueva chegou pela primeira vez ao Roxo. O
próximo marco é o da regulação da entrada de água em
Alqueva, porque vai encarecer o preço da água junto dos
agricultores. É preciso conjugar todos os fatores para
apresentar ao agricultor um preço de água compatível com
os seus rendimentos e com as suas culturas.
Com 50 anos de atividade, em que estado se encontra o
perímetro em termos de infraestruturas (…)?
Tem havido três grandes preocupações: conservar o
perímetro, modernizá-lo e por fim tentar fazer uma gestão
muito criteriosa da água.
Dentro destas considerações podemos dizer que temos
um perímetro que foi bem conservado, que está a ser
modernizado (só de 2010 até agora já foram investidos
cerca de 28 milhões de euros, embora houvesse projetos
aprovados para muito mais mas que por falta de verbas

não puderam ser executados ) e há projeção para que no
futuro mais venha a ser feito nesse sentido.
Com quantos hectares conta o perímetro?
Em números redondos, quando se iniciou tinha cerca de
cinco mil hectares e hoje são cerca de oito mil, crescimento
fruto da ligação a Alqueva que permitiu a construção do
Bloco de Rega de Aljustrel. Também pelo facto de termos
água de Alqueva hoje é possível satisfazer as necessidades
de água dos agricultores, quando no passado a Barragem
do Roxo tinha problemas de água, muitas vezes insuficiente
para as necessidades da agricultura.
Como se caracterizam os agricultores/ regantes?
Na área de influência da associação existe uma zona de
pequena propriedade e que até é bastante significativa
que coexiste com outra com parcelas ligeiramente maiores,
sem que haja muita grande propriedade.
É a pequena propriedade que tem mais dificuldades em
“sobreviver” num mundo tão competitivo porque logo à
partida fica limitada em termos do investimento necessário
para ser rentável. E é precisamente aqui que a Associação
tem centrado alguns dos seus esforços.
Falando do tecido empresarial, existem as grandes
multinacionais instaladas com olival, amendoal, fruticultura
(…) até ao pequeno agricultor que tem uma pequena
parcela de dois ou três hectares.
Em termos das culturas o que é que pode ser destacado?
O que é que no passado seria impensável produzir-se e hoje
se faz?
A cultura principal, que projetou toda a região, e foi muito
importante do ponto de vista social e económico, foi a
cultura do tomate que permitiu mesmo a instalação da
indústria na região. Essa cultura sofreu um grande revés e
se chegaram a ser produzidos na ordem dos dois mil
hectares, nesta última campanha não foram mais de 40.
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O olival e o amendoal têm ocupado os terrenos que outrora produziam tomate de indústria

Quem veio ocupar estes terrenos que foram ficando
disponíveis foi sobretudo o olival, seguido do amendoal
que está agora a despertar muito interesse e já está a
ocupar uma área significativa. Foram sendo introduzidas
algumas espécies novas (na região) como as fruteiras, os
citrinos, a romã, as frutas de caroço (…), mas que requerem
outro tipo de estruturas para se desenvolverem e sobre
isso a Associação tem estado empenhada em criar as
condições para que se criem ou associações ou empresas
que possam apoiar os agricultores a nível de estruturas de
comercialização (transformação, conservação …).
Quer com isto dizer que a Associação está com um papel
muito ativo junto dos agricultores?
É o que tentamos. Tentamos chegar junto dos agricultores
e perceber o quanto antes quais os constrangimentos que
poderão ter no futuro e procurar as soluções antes mesmo
de acontecerem.
Um bom exemplo disto é a empresa criada por via da
Associação, a Campos do Roxo, para se dedicar à amêndoa
- uma organização de produtores. A Associação foi
impulsionadora desta empresa, integra-a mas com uma
quota muito reduzida.
Há previsões para quando a indústria da amêndoa irá entrar
em funcionamento?
Este ano, em que os agricultores ainda produziram pouco,
já fez a receção e começou a trabalhar a amêndoa ainda
em casca. Está a dar os primeiros passos.
Que outros projetos estão a ser desenvolvidos neste
momento?
Toda a nossa atividade se baseia na filosofia de que o
agricultor tem de obter rendimento com as suas culturas.
Para isso tem de escoar os seus produtos e a preços
compatíveis, ganhando dinheiro. Só assim é que consegue
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pagar a água que consome e que se prevê que no futuro
venha a ser cada vez mais cara.
A primeira preocupação de todas é fazer uma gestão
criteriosa do perímetro de rega e da água, de modo a fazêla chegar ao agricultor com o preço mais baixo possível.
Esta é a primeira preocupação para que o agricultor possa
ir buscar mais-valias do seu produto.
A nível interno criámos o SIAR - Serviço Integrado de
Apoio ao Regante - no âmbito do qual, a partir das leituras
no terreno é feito o aconselhamento ao agricultor em
termos de rega, de modo a que este possa potenciar as
suas produções ao máximo e ao mesmo tempo possa
reduzir os seus custos. Ou, por outras palavras, que não
gaste água desnecessariamente nem água a menos e
depois tenha quebras de produção que também podem
ser fatais.
E qual tem sido a adesão dos agricultores a estes conceitos
do uso eficiente da água (…)?
São conceitos que não são assimilados de um momento
para o outro, por isso temos promovido jornadas, os
agricultores têm visto o que se passa com os seus colegas
que já têm esses equipamentos instalados (...) e a partir
daí têm vindo a aderir e evoluir.
Preocupada com essa evolução a Associação está a criar
plataformas online onde são facultadas informações aos
agricultores sobre estes assuntos, nomeadamente
informação de satélite que possa indicar os pontos onde
há excesso ou deficiência de água ou mesmo definir os
pontos exatos onde devem ser instaladas as sondas (…).
Como é os agricultores estão a preparar-se para as
alterações do clima, nomeadamente grandes períodos de
seca (…)?
Preparado completamente ninguém está até porque se
trata de algo que não acontece constantemente. Temos é
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de ter algum conhecimento sobre estes fenómenos, ir
atuando onde é possível, porque evitar é impossível.
Para nós o mais importante, e que foi o grande marco, foi
termos água suficiente para podermos dizer ao agricultor
que podia fazer as culturas que entendesse porque não lhe
faltaria água. A partir do momento em que há água
disponível, o trabalho junto do agricultor é incentivá-lo a
que conduza bem essa água, que conduza bem as suas
culturas de modo a não perturbar o ambiente, daí que a
Associação tenha avançado com um projeto com o Instituto
Politécnico de Beja e com a Universidade de Évora. O
mesmo passa pela monitorização da qualidade do solo e
da água, desde a barragem até ao final do perímetro de
rega, ao longo de vários pontos, de forma que a atividade
agrícola não se torne incompatível com o meio ambiente e
assim se garanta uma agricultura de continuidade.
Com quantos agricultores estão a trabalhar?
São cerca de 500 beneficiários, com uma pequena
tendência de as pequenas áreas se aglutinarem.
Falou do marco importante que foi a ligação entre Alqueva
e Roxo. Como é que tem sido a forma de trabalhar?
Não podemos dizer que tenha sido fácil e por vários
motivos, até porque Alqueva é dirigido pela EDIA, uma
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empresa que até aqui esteve muito vocacionada para a
questão da obra, que foi bem feita e mais cedo até do que
estava previsto. Atingiram-se os 120 mil hectares de
Alqueva muito rapidamente e vai agora aumentar mais 50
mil.
Relativamente à gestão da rede secundária, que é o que
está mais próximo do agricultor, tem havido alguma
confusão porque alguns desses blocos de rega são geridos
pela EDIA, outros pela Associação. Acontece haver
agricultores cuja propriedade tem uma parte regada pela
água de uma entidade e outra parte pela da outra, sendo
obrigado a falar com duas entidades diferentes, que por
vezes têm princípios diferentes. Não tem sido fácil e ainda
é necessário dialogar muito para se chegar a uma
convergência porque é para o agricultor que têm de ser
criadas as boas condições para que produza cada vez mais
e melhor. As associações têm de ter esta noção e trabalhar
neste sentido.
E a recente Associação de Regantes e Beneficiários de
Alqueva, que vantagens pode trazer para o Aproveitamento
Hidroagrícola do Roxo?
Para já ainda não é percetível qual a vantagem que a
Associação e os seus associados poderão ter desta nova
estrutura.
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Outra preocupação é criar alguma
autonomia em termos energéticos
para reduzir os custos da água

Como vê o investimento que o Governo tem vindo
a anunciar para o regadio nacional?
Investimento é sempre bom sinal e se for no regadio ainda
melhor porque o futuro da nossa economia passa por aí.
Mas esse investimento tem de ser bem enquadrado.
Falando nas Jornadas do Regadio nas quais a ABROXO se
associou à Fenareg, quais serão os grandes temas em cima
da mesa?
Gestão dos perímetros de rega, preço da água, rendimento
das culturas é um dos temas que aliás foi objeto de um estudo
que a Fenareg encomendou, em conjunto com a FAABA, com
objetivo de criar modelos que no futuro possam vir a ser
colocados em prática. O outro tema dominante deriva
também de um estudo encomendado pela Fenareg sobre o
que seria o plano de regadio depois de 2020, que representa
uma preocupação de todos. As Jornadas perspetivam
desenvolver uma discussão à volta destes dois temas.
As jornadas serão palco das comemorações dos 50 anos do
Aproveitamento Hidroagrícola, como vão ser essas
celebrações?
Está a ser preparado um grande convívio com os
agricultores e com todas as entidades que colaboram neste
ramo da água que permita mostrar o que se fez neste meio
século. Para o dia 16 está programada uma visita ao
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perímetro de rega do Roxo, um almoço convívio que espera
contar com a presença do Ministro da Agricultura e todos
em conjunto falarem sobre o que é o regadio.
Olhando para o futuro, o que é que gostava de ver mais
desenvolvido no regadio?
Gostava que houvesse culturas extremamente rentáveis,
que tirassem partido da água utilizada. Que em termos de
mercado essas culturas fossem extremamente apetecíveis
e rentáveis para os agricultores e que fossem uma maisvalia para o país, principalmente em termos de
exportações. Gostava que as regiões de regadio pudessem
inverter a situação de despovoamento (como acontece no
Roxo), que fixassem gente nova e criassem dinamismo em
termos de futuro e tudo com base na agricultura de regadio.
Que outras grandes apostas tem a Associação?
O nosso grande projeto em termos de futuro era
transformarmos uma zona de perímetro de rega gravítico
(e esses perímetros foram dimensionados por quotas e
nas quotas mais altas já não havia rega) num perímetro de
rega de pressão. Tal permitiria alargar a área regada e
modernizá-la. Outra preocupação é criar alguma
autonomia em termos energéticos. Este ano já foi montada
uma central fotovoltaica, há uma mini-hídrica em projeto
(…) para reduzir os custos também no preço da água.

