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Seminar

Pranto-I Irrigation Sector Land Valuation Project

Vinha da Rainha, Soure, Portugal, Friday 28 June 2019

The meeting has taken place in Vinha da Rainha, Soure Municipality, District of Coimbra,

on Friday 28th June 2019, from 15:00 pm to 18:00 pm.

1- Participants

A total number of participants was estimated about 150 persons. The majority of them

were rice farmers of Lower Mondego Valley. Several Official Entities were represented:

The Ministry of Agriculture (regional department and central irrigation officer),

Portuguese National Federation of Irrigators (FENAREG), Municipality Authority of Soure,

Water Users Associations representatives of Lower Mondego Valley and Lis Valley,

representative of Polytechnic Institute of Coimbra IPC. Several Private Enterprises were

represented: Hydraulic Projects (COBA) and agricultural services (AGROZAPP).
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2- Agenda of the meeting

The Agenda (Annex 1) included the following points:

Opening section by the Director of Regional Department of Ministry of Agriculture and the

president of Mondego Valley Water Users Association

Technical speeches:

Project MEDWATERICE Towards a sustainable water use in Mediterranean rice-

based agro-ecosystems - José Manuel Gonçalves (JMG), Polytechnic Institute of

Coimbra (Annex 2)

Mondego Irrigation District and Pranto River regularization - by José Proença,

Ministry of Environment

Lower Mondego Valley: irrigation and land restructuring - João Campos,

Ministry of Agriculture, Central Irrigation Office

Pranto I Irrigation Sector Land Valuation Project - António Russo, Mondego

Valley Water Users Association

3- Discussion

The major question have been placed by farmers relatively to the irrigation project.

The questions about MEDWATERICE were the following:

- When assessing the rice water saving the fraction of water not consumed and runoff to

drainage system, could be able for reused, so it is not a water loss. JMG reply explaining

that this question is very relevant and that it is being analysed. Two examples were

presented: Downstream area in Lower Mondego Valley where water ditches is brackish,

and Lis Valley where reuse is a current practice. Also explained that the requirements of

water saving could be placed on the inlet of irrigation sectors, what imply a reduction on

the irrigation use.
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- The flooding at initial phase has a major role the temperature control, and drip irrigation

could be not effective in our conditions. JMG explained that this aspect is crucial, being

this aspect under analysis.

- The project would to apply innovative informatics tools to advise the farmers according

to the best practices of water management? JMG reply that these type of tools are very

interesting and that they are welcome if the project would receive additional support

from stakeholders.

4- Media dissemination of this event

Notícias de Coimbra Junho 28, 2019 (Annex 3). https://www.noticiasdecoimbra.pt/soure-

debateu-valorizacao-emparcelamento-do-vale-do-

pranto/?fbclid=IwAR1Bp7Q1pByWvenYrgFQ2tDAEURr9PYwJn4mybCa6hwFrd2uPSZWVMt

UqLQ

Terras de Sicó 29 de Junho de 2019 | Quinzenário Regional | Diário Online (Annex 4)

https://www.jornalterrasdesico.pt/noticia/actualidade/soure-projecto-de-

emparcelamento-do-pranto-i-materializa-sustentabilidade/

SICO TV

http://www.sico.tv/reportagem-sico-tv-emparcelamento-do-

pranto/?fbclid=IwAR0Y5Lyq2ymV2T8xqlEdkQOBOuY1odQGB1ByrnFWbuP-

g24I8aEtnOB_7vY

http://www.sico.tv/projeto-de-valorizacao-fundiaria/

5- Attachments

(1) - Seminar Agenda

(2) - Project MEDWATERICE presentation

(3) - Media dissemination - Notícias de Coimbra online Journal

(4) - Media dissemination - Terras de Sicó online Journal

(5) - Media dissemination - SICO TV online video

(6) - Photographs
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s Apresentação do Projecto 
MEDWATERICE

Utilização sustentável da água nos 
agroecossistemas do arroz 
na região mediterrânica

José Manuel M. Gonçalves
Escola Superior Agrária

Instituto Politécnico de Coimbra
jmmg@esac.pt



MEDWATERICE é um projecto da 
Iniciativa PRIMA - Parceria para a Investigação 

e Inovação na Área Mediterrânica

 
Instrumento da União Europeia para 

promover a colaboração entre os países euro-
mediterrânicos no reforço da investigação e 
inovação em três áreas estratégicas: água, 

agricultura e sistemas agroalimentares

(http://prima-med.org/)



Projecto iniciado a 1/04/2019,  duração de 3 anos

Entidades Participantes País
Università degli Studi di Milano (lider) Itália
Ente Nazionale Risi Itália
Università Cattolica del Sacro Cuore Itália
Agricultural Research Centre Egipto
Universitat de Girona Espanha
Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

Espanha

Tepro Consultores SL Espanha
Netafim Israel
Instituto Politécnico de Coimbra Portugal
Universidade de Coimbra Portugal
Black Sea Agricultural Research Institute Turquia



Localização das Entidades Participantes 
e locais dos Estudos de Caso regionais



CONTEXTO: 

• Arroz é a cultura alimentar mais importante do mundo, 
sendo um alimento básico para mais da metade da 
população mundial (estratégico para a segurança 
alimentar em alguns países, ex. Egipto)

 
• Previsível aumento da procura mundial em cerca de 24% 

nos próximos 20 anos (a mesma tendência na área do 
Mediterrâneo)

• Grande importância ambiental: preservação da 
biodiversidade, impactes nos recursos hídricos, emissões de 
metano, cultivo em áreas de risco de salinização do solo



CONTEXTO: 
Áreas de cultivo:
• Bacia do Mediterrâneo - 1.300 mil ha 
• Egipto e a Turquia - 789 mil ha
• Europa:

fonte: A. Sevinate Pinto, 2015 
http://www.agronegocios.eu/noticias/o-arroz/



OBJECTIVOS: 

• Melhorar a gestão da rega na cultura do arroz através da 
adoção de técnicas de poupança de água, garantindo 
produtividade, qualidade e segurança dos produtos

• Garantir sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas 
de arroz

• Estender o cultivo de arroz em áreas não tradicionais, para 
atender à procura crescente do mercado

• Análisar impactos ao nível do perímetro hidroagrícola, 
resultantes da melhoria da rega na parcela

• Analisar sustentabilidade ambiental, económica e social, 
para apoiar decisões e políticas de gestão da água
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Entidades colaboradoras:
• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC)
• Associação de Beneficiários O. F. Hidroagrícola do Baixo Mondego
• Associação de Regante e Beneficiários do Vale do Lis (Monte Real)
• Pinto da Costa Sociedade Agríc. Lda (Empresa Agrícola, Maiorca)
• Nuno Henrique Guilherme (Empresa Agrícola, Monte Real)
• COTArroz (Salvaterra de Magos)
• Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (Oeiras)
• Águas do Centro Litoral S.A. (AdCL, Coimbra)
• Administração Região Hidrográfica do Centro (APA, ARH-Centro)

Estudos de Caso Portugueses:
• Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego
• Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis



Atividades experimentais:

• Medição dos volumes de água de rega em canteiros

Quinta do Canal

Bico da Barca

Vale do Lis



Atividades experimentais:

• Medição dos níveis de água nos canteiros
Quinta do Canal

Bico da Barca

Vale do Lis

24 Maio 2019

13 Junho 2019

7 Maio 2019



Atividades experimentais:

• Medições agrometeorológicas

Quinta do Canal Vale do Lis
16 Junho 2019 7 Maio 2019



Outras observações:
• desenvolvimento da cultura
• controlo de infestantes
• fertilização
• mecanização
• produtividade

Quantificação ao longo do ciclo cultural: 
• volume de água usada na rega
• volume de água retida no solo
• consumo hídrico da cultura
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Exemplo do modo usual de alagamento contínuo 
no Baixo Guadalquivir,  Espanha 

fonte: Conchita Mira (Tepro Consultores SL) & 
Luciano Mateos (Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), 2019

Preparação 
do terreno Fase vegetativa Fase reprodutiva Fase de maturação



Método para melhorar o uso da água: 
Alagamento Intermitente 
Alternate Wetting and Drying - AWD

fonte: IRRI, www.irri.org



AWD 

35 dias

AWD
20dias

140 dias0

Exemplo aplicado por Ente Nazionale Rise, Itália, www.enterisi.it

Método para melhorar o uso da água: 
Alagamento Intermitente 
Alternate Wetting and Drying - AWD
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Exemplo
Rice Research Centre, Ente Nazionale Risi,      

Castello d’Agogna, Italy

Fase inicial da cultura 
sem alagamento

Método convencional, 
alagamento desde início

29 Maio 2019
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Exemplo de experiência em Itália: 
maneio da cultura em três modalidades diferentes

Fonte: Matteo Peyron, Agriculture, Ecosystems and Environment 232 (2016) 17–28

Sem alag. inicial 
+AWD

Convencional

Sem alag. inicial
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rampas na superfície do solo

fonte: 
Eli Vered, Netafim

rampas 
enterradas

Rega gota-a-gota



Ações com membros da equipa transnacional

Vale do Lis Baixo Mondego 

Milão Vale do Lis 
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O Município de Soure e a Associação de Beneficiários

da Obra de Fomento Hidroagrícola (ABOFH) do Baixo

Mondego promoveram uma sessão pública de

esclarecimentos sobre o Projeto de Valorização

Fundiária com Emparcelamento do Pranto I, esta

sexta-feira, na Freguesia de Vinha da Rainha. 

O Projeto de Fomento Hidroagrícola do Baixo

Mondego iniciou-se há mais de 30 anos, cobrindo o

vale central do Mondego, porém não abrange os vales

secundários dos afluentes Pranto, Arunca e Ega.

por por Notícias de CoimbraNotícias de Coimbra Junho 28, 2019Junho 28, 2019

COIMBRACOIMBRA ·  · REGIÃOREGIÃO

Soure debateu valorizaçãoSoure debateu valorização
emparcelamento do Vale doemparcelamento do Vale do
PrantoPranto

Pesquisa...Pesquisa...

HOME COIMBRA ACADÉMICA POLÍTICA ENSINO SAÚDE ECONOMIA JUSTIÇA CONTEÚDO COMERCIAL LAZER
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É precisamente no concelho de Soure que a obra

conhecerá um novo impulso, permitindo a realização de

novos projetos na intervenção do Pranto I – candidatura

já aprovada – com uma dotação de 24 milhões de euros e

que prevê beneficiar uma área estimada de 350 hectares,

explorada por mais de 200 agricultores. 

No centro desta iniciativa está o denominado Bloco 5,

que abrange o Campo do Conde, pertencente ao

Concelho de Soure, encontrando-se no coração da

área a intervencionar pelo Plano de Investimentos

agora anunciado e que foi alvo de aprovação de uma

candidatura fundos comunitários através do PDR

2020. 

Na sessão de abertura, o Diretor Regional de Agricultura

e Pescas do Centro,  Fernando Carlos Alves Martins, e do

Presidente da Direção da Associação de Beneficiários da

Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego,

Ferreira Lima, apresentaram o Projeto de Valorização

Fundiária com Emparcelamento do Pranto I, medida

alinhada com a estratégia para o regadio público 2014-

2020. 

 José Manuel Gonçalves, da Escola Superior Agrária de

Coimbra, expôs o projeto Medwaterice, sobre a utilização

sustentável da água nos agroecossistemas do arroz na

região mediterrânica.

Por sua vez, José Proença, da Agência Portuguesa do

Ambiente, abordou o aproveitamento hidráulico do

http://cavesdecoimbra.pt/
https://www.ipc.pt/pt/comunicar/noticias/414
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FACEBOOK

ÚLTIMAS

  

Catarina Martins diz que “PS já teve sete

posições” sobre Lei de Bases da Saúde

9.º Sarau reuniu família Cadista

Bastonário entende que médicos têm

“vários motivos” para aderir à greve

Municípios preferem gerir património

sem utilização e podem recusar educação

até segunda-feira

Manuel e José estão de acordo e afirmam

que “vale a pena vir à Feira Popular”!

PJ deteve duas pessoas na Grande Lisboa

por crimes contra crianças

Rodrigo Leão no primeiro dia das Festas

da Cidade de Coimbra

Mónica Quintela cabeça de lista do PSD

em Coimbra

NOTÍCIA ANTERIOR

Mota Amaral pode retirar

medalhas a Joe Berardo

PRÓXIMA NOTÍCIA

Ministra diz respeitar as greves

na Saúde mas adverte que os

meios são limitados

Mondego e a regularização do rio pranto.

Regadio e reestruturação fundiária foi o tema tratado po

João Campos, da DGADR.

O debate foi lançado após a apresentação por  António

Terrão Russo, da ABOFH, que explicou o projeto do

regadio precário do Pranto I e de que forma ele é

aplicado em contexto real. 

Na sessão de encerramento, o  Presidente da Câmara,

Mário Jorge Nunes, destacou a importância deste projeto,

considerando que materializa os vetores da

sustentabilidade dos recursos solo e água, da eficiência

energética e da rentabilização dos investimentos, eixos

que concorrem igualmente para a concretização das

opções fundamentais de desenvolvimento do Município. 

 

PARTILHE ESTA NOTÍCIA COM OS SEUS AMIGOS

http://www.sanfil.pt/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/catarina-martins-diz-que-ps-ja-teve-sete-posicoes-sobre-lei-de-bases-da-saude/
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https://www.noticiasdecoimbra.pt/municipios-preferem-gerir-patrimonio-sem-utilizacao-e-podem-recusar-educacao-ate-segunda-feira/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/manuel-e-jose-estao-de-acordo-e-afirmam-que-vale-a-pena-vir-a-feira-popular/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/pj-deteve-duas-pessoas-na-grande-lisboa-por-crimes-contra-criancas/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/rodrigo-leao-no-primeiro-dia-das-festas-da-cidade-de-coimbra/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/monica-quintela-cabeca-de-lista-do-psd-em-coimbra/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/mota-amaral-pode-retirar-medalhas-a-joe-berardo/
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Soure: Projecto de emparcelamento do Pranto I
“materializa sustentabilidade”
28 de Junho 2019
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Casa cheia, hoje à tarde, na Vinha da Rainha, para uma sessão pública de esclarecimentos sobre o Projecto de
Valorização Fundiária com Emparcelamento do Pranto I promovida pelo Município de Soure e Associação de
Bene�ciários da Obra de Fomento Hidroagrícola (ABOFH) do Baixo Mondego.

O Projecto de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego iniciou-se há mais de 30 anos, cobrindo o vale central do
Mondego, porém, não abrangendo os vales secundários dos a�uentes Pranto, Arunca e Ega. É precisamente no
concelho de Soure que a obra conhecerá um novo impulso, permitindo a realização de novos projectos na
intervenção do Pranto I – candidatura já aprovada – com uma dotação de 24 milhões de euros e que prevê
bene�ciar uma área estimada de 350 hectares, explorada por mais de 200 agricultores.

No centro desta iniciativa está o denominado Bloco 5, que abrange o Campo do Conde, pertencente ao concelho
de Soure, encontrando-se no coração da área a intervenccionar pelo plano de investimentos agora anunciado e
que foi alvo de aprovação de uma candidatura fundos comunitários através do PDR 2020.

Na sessão de abertura da sessão, o director regional de Agricultura e Pescas do Centro, Fernando Carlos Alves
Martins, e do presidente da direcção da ABOFH, Ferreira Lima, apresentaram o Projecto de Valorização Fundiária
com Emparcelamento do Pranto I, medida alinhada com a estratégia para o regadio público 2014-2020.

Por seu turno, José Manuel Gonçalves, da Escola Superior Agrária de Coimbra, expôs o projecto Medwaterice,
sobre a utilização sustentável da água nos agroecossistemas do arroz na região mediterrânica, enquanto José
Proença, da Agência Portuguesa do Ambiente, abordou o aproveitamento hidráulico do Mondego e a regularização
do rio Pranto.

O presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, destacou a importância do projecto de valorização,
considerando que materializa os vectores da sustentabilidade dos recursos solo e água, da e�ciência energética e
da rentabilização dos investimentos, eixos que concorrem igualmente para a concretização das opções


