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1.º DEBATE:
O REGADIO NA TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM
NO ALENTEJO – RISCOS E OPORTUNIDADES
O Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo (NRCDAlentejo), da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação
(CNCCD), integra diversas entidades não só públicas mas também da esfera
empresarial, nomeadamente Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDRA), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Direção-Regional
de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL), Associação Nacional dos
Municípios Portugueses (ANMP), Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo (ADRAL), Universidade de Évora (UE), Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais (CISCS Nova), Institutos Politécnicos de Portalegre e de Beja, Empresa
de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA) e associações de
desenvolvimento e de ambiente.
O NRCD-Alentejo está a organizar um ciclo de Debates Temáticos,
“Desafios do Combate à Desertificação no Alentejo”. O primeiro debate terá
como tema “O Regadio na Transformação da Paisagem Alentejana, Riscos
e Oportunidades”, focado, não tanto nas questões socioeconómicas mas,
principalmente, nos aspetos básicos – solo, água, biodiversidade e nos aspetos
integradores – regadio, ecologia e paisagem.
As profundas e mais recentes transformações de alguns trechos da
paisagem no Alentejo, produzidas pelo aumento da área regada e o envolvimento
dos diversos agentes, entidades e beneficiários convocam a abordagem e debate
deste tema. Há a considerar não apenas a sua importância e oportunidade mas
também o histórico dos aproveitamentos hidroagrícolas no Alentejo, a atualidade
e futuro do EFMA e de outros regadios nesta região e as preocupações de
utilização e proteção/conservação do solo e dos recursos hídricos de superfície
e subterrâneos. O desenvolvimento do regadio é inevitável na perspectivas
do Combate à Desertificação, da Adaptação às Alterações Climáticas e do
Desenvolvimento Sustentável, atentos os Sustainable Development Goals,
designadamente no relativo à Land Degradation Neutrality (LDN/15.3).

PROGRAMA
09:00h – Receção aos participantes
09:15h – Sessão de abertura
Terras Dentro – Associação para o desenvolvimento integrado
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDRA)
Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF)
Câmara Municipal de Alvito

TEMA 1 – REGADIO NO ALENTEJO
Moderador – Terras Dentro

09:30h – “Agua, regadio e paisagem no Alentejo”
Jorge Gaspar, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

TEMA 2 – ÁGUA, SOLO E REGADIO
10:15h – “Recursos hídricos e regadio”
António Chambel, Universidade de Évora

10:35h – “O novo paradigma da agricultura: o regadio”
André Matoso, Agência Portuguesa do Ambiente/AHR Alentejo

10:55h – “Agricultura de regadio, contributo para a coesão territorial”
Gonçalo Morais Tristão, FENAREG

11:15h – Pausa para café
TEMA 3 - SOLO, ÁGUA E REGADIO
11:45h – “Solo e regadio”
Carlos Alexandre, Universidade de Évora

11:45h – “Regadio e solo, compromissos para o futuro”
António Perdigão e Cláudia Brandão, DGADR

12:25h – “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e o combate à desertificação”
Ana Ilhéu, EDIA

12:45h – Debate
13:15h – Almoço livre
TEMA 3 – REGADIO, BIODIVERSIDADE E PAISAGEM
Moderador - Maria José Roxo, FCSH UNL

14:30h – “Biodiversidade e o regadio: impactos, alterações na paisagem e cenários futuros”
Tiago Marques, ICAAM/Universidade de Évora

10:15h – “Recursos hídricos e regadio”
António Chambel, Universidade de Évora

14:50h – Título a confirmar
Pedro Rocha, ICNF

15:10h – “Conservação de árvores isoladas na paisagem. Uma proposta para o regadio”
Inocêncio Seita Coelho, INIAV

15:30h – “O Olival de regadio, oportunidades e riscos”
António Manuel Cordeiro, INIAV

15:50h – Debate
TEMA 4 – REGADIO, PAISAGEM E BIODIVERSIDADE
O Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo (NRCDAlentejo), da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação
(CNCCD), integra diversas entidades não só públicas mas também da esfera
empresarial, nomeadamente Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDRA), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Direção-Regional
de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL), Associação Nacional dos
Municípios Portugueses (ANMP), Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo (ADRAL), Universidade de Évora (UE), Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais (CISCS Nova), Institutos Politécnicos de Portalegre e de Beja, Empresa
de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA) e associações de
desenvolvimento e de ambiente.

16:15h – “Regadio e olival no Alentejo: uma perspectiva crítica da sustentabilidade
desde o território e a paisagem”
Teresa Pinto Correia e José Munoz-Roja, ICAAMB, Universidade de Évora

16:35h – Título a confirmar
João Paulo Silva,

16:55h – Título a confirmar
Fátima Bacharel, CCDRA

17:15h – Debate
17:30h – Encerramento
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Inscrição:
Gratuita mas obrigatória
Solicita-se o envio da inscrição para:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado - Rua Rossio do Pinheiro / 7090-049 Alcáçovas
Tel. 266 948070
informalentejo@terrasdentro.pt
A Terras Dentro declara que os dados pessoais acima indicados não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além da promoção e divulgação de
atividades e eventos, relacionados com o tema do desenvolvimento rural, comprometendo-se a solicitar novas declarações de consentimento, sempre que
esteja em causa o uso dos dados em causa para outra finalidade que não a aqui expressamente manifestada. Os titulares dos Dados Pessoais registados e
recolhidos para os efeitos acima indicados, têm o direito de aceder aos mesmos, bem como à sua retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos
legais e nos prazos necessários à sua utilização adequada que se estima em 5 anos.
A Terras Dentro garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos dados registados, recolhidos e tratados e respeita o princípio da “minimização dos
dados”, isto é, solicita APENAS os dados estritamente indispensáveis ao cumprimento da finalidade que os utentes autorizam, com a declaração do seu
consentimento.
Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida, relativamente ao uso dos meus dados pessoais acima indicados e apenas para as
finalidades assinaladas.
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