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Resumo 

Na generalidade do território continental de Portugal verifica-se a existência de 

diferentes regiões climáticas associadas ao clima mediterrânico. A classificação destas 

regiões pode ser definida em função de índices de aridez ou seca, sendo assim necessário 

proceder a determinações de componentes do ciclo da água, como a precipitação e a 

evapotranspiração potencial. Neste sentido, reveste-se de grande importância recorrer a 

informação de base que utiliza dados de séries históricas dessas variáveis, para uma 

adequada abordagem e interpretação da interligação entre clima e os sistemas de produção 

em hortas urbanas (HU).  

A promoção de "boas práticas" em HU contribuirá para o reconhecimento de vários 

benefícios quantitativos e qualitativos. Ou seja, através do seu papel multifuncional e de 

princípios de sustentabilidade as HU contribuem, nomeadamente, para: 1) a provisão de 

alimentos/plantas; 2) a regulação do ciclo da água; 3) o incremento da biodiversidade; e              

4) práticas de socialização e culturais.  

As estratégias de gestão de água e da rega requerem o cumprimento de algumas 

normas, atendendo também aos riscos e incertezas das condições de alteração ou 

variabilidade climática, de forma a serem mitigados os efeitos de potenciais crises de 

abastecimento de água e/ou de alimentos. Para situações de vulnerabilidade das HU face à 

escassez de água, ou a externalidades negativas (e.g. poluição; erosão), as soluções de uso 

da água a adotar pelos horticultores deverão considerar as técnicas de rega mais eficazes e 

algumas opções devidamente avaliadas para a especificidade do sistema solo-planta-                 

-atmosfera, tais como: 1) rega deficitária; 2) reutilização de águas tratadas; 3) espécies 

melhor adaptadas a condições de secura; 4) estruturas de recolha, armazenamento e 

distribuição de água.  

Neste trabalho apresentam-se cenários climáticos de Portugal Continental 

associados ao índice de aridez e algumas orientações para as HU ao nível agrícola, de 

engenharia, da economia e de políticas.  
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Abstract  

Strategies to water use in urban allotment gardens in the context of Portugal´s 

main climatic regions (mainland). 

In Portugal there are different climatic regions associated with the Mediterranean 

climate. Those regions may be classified by means of aridity or drought indices. In this 

way, values of water cycle components, as precipitation and potential evapotranspiration, 

are required. Thus, it is crucial to access information on those variables based upon 

databases from historical series, to approach the linkage between climate and urban 

allotment gardens (UAG) production systems.  

The promotion of good practices in the domain of UAG is a key contribution to 

various quantitative and qualitative benefits. Meaning that concerning its multifunctional 
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and sustainable role, UAG can provide services with respect to: 1) plants and food 

provision; 2) water cycle regulation; 3) increase of biodiversity; 4) socialization and 

recreational activities. 

Water management and irrigation strategies require the fulfillment of some 

standards, given also the level of risks and uncertainties associated to climate change or 

variability. Thus, proper actions may be taken to mitigate the effects of water and/or food 

supplies. To face the UAG vulnerability to water scarcity or negative externalities (e.g. 

pollution, erosion), water use solutions to be adopted by gardeners must comprise effective 

irrigation technologies and several options, showing a good agreement to specific site 

conditions, such as: 1) deficit irrigation; 2) treated wastewater reuse; 3) species better 

adapted to dry conditions; 4) infrastructures to collect, storage and divert water. 

This paper aims to approach climate scenarios (Portugal mainland) for the aridity 

index classification proposed (UNESCO, 1979) and establish guidelines for UAG, 

involving agriculture, engineering, economic and policy issues.    

 

Keywords: climatic indices, irrigation, water cycle, water management.  

 

Introdução 

O uso racional da água envolve a necessidade de comportamentos societais que 

promovam escolhas consistentes com objetivos de sustentabilidade agroambiental e de 

viabilidade económica, por vezes em conflito. O território de Portugal Continental, de 

clima mediterrânico, é caracterizado pelo verão seco e um grau de variabilidade e incerteza 

acentuado do regime de precipitação, tanto em termos temporais (interanual e sazonal) 

como geográficos (Feio, 1991). Neste sentido, muitas das questões levantadas ao nível da 

agricultura urbana terão que ser abordadas no contexto de fenómenos de aridez, seca e 

escassez de água. A ocorrência de vulnerabilidades crescentes na disponibilização da água, 

em extensão e intensidade (e.g. devido às alterações climáticas ou ao crescimento 

populacional urbano) são um facto, condicionando as políticas e estratégias de distribuição 

e utilização da água, as quais deverão ter em linha de conta as potencialidades de boas 

práticas associadas à rega. Os benefícios criados pela implementação da rega dependem 

também da existência de opções de equipamento/configuração, de programação e de 

condução ajustadas às especificidades do sistema solo-planta-atmosfera (local ou 

microescala), que incluem diversas fases e condições culturais, meteorológicas e 

hidrológicas. A rega deve ser encarada numa perspetiva de "cooperação" com o ciclo da 

água, quando a natureza não assegura as quantidades suficientes desse recurso, e deverá 

adequar soluções hídricas de equilíbrio entre procura e abastecimento de água. Ainda 

assim, a quantidade de água efetivamente disponível e utilizável de forma sustentável 

depende também do tipo de consumo (e.g. sobre exploração), das condições de qualidade 

(e.g. poluição) e das infraestruturas (e.g. lagos, reservatórios) de fornecimento (GEO, 

2010).  

Apesar da pequena dimensão do território continental, comparativamente a outros 

países europeus, verifica-se a existência de diferentes regiões climáticas. A classificação 

destas regiões pode ser definida em função de índices de aridez ou seca, pelo que se 

preconizam determinações com dados de séries históricas de componentes do ciclo 

hidrológico, nomeadamente a precipitação e a evapotranspiração potencial (Rosário, 2004).  

Para a abordagem dessa classificação justifica-se proceder inicialmente a uma 

quantificação dos escoamentos médios anuais (resultando em água escoada em linhas de 

água e armazenada em aquíferos), que correspondem aos recursos hídricos renováveis 

(RHR). 
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Com base em quatro regiões climáticas observadas em Portugal Continental, e 

abordando condições específicas locais das áreas e talhões, visa-se neste artigo propor as 

melhores práticas de gestão de água e as tecnologias a utilizar pelos horticultores (e.g. 

recolha e armazenamento de água, rega ou drenagem), que na agricultura urbana são 

também cruciais para mitigar várias ameaças nos ecossistemas (e.g. no que diz respeito aos 

aquíferos e aos solos).  

 

Climatologia e o ciclo hidrológico em Portugal 

Por quase toda a Europa, em termos de médias anuais (longo prazo) à escala 

geográfica nacional, a maioria dos indicadores de recursos hídricos amplamente aceites 

sugerem que a disponibilidade de água é suficientemente alta para sustentar as 

necessidades (EEA, 2009). Pela observação da figura 1 é possível caracterizar os 

escoamentos médios anuais à escala nacional ou regional, verificando-se que Portugal 

Continental apresenta um valor bastante favorável (próximo dos 400-500 mm/ano).  

A precipitação anual média em Portugal Continental aproxima-se dos 900 mm, mas 

cerca de 75% da precipitação está concentrada no semestre húmido (outubro a março) 

(PNA, 2001). Relativamente ao escoamento global, identificado pela conjunto das 

afluências internas e externas e que se traduz em RHR, constata-se que em Portugal 

Continental se regista um valor médio anual de 800 mm (7000 m
3
/per capita/ano), i.e. 

acima dos 400-500 mapeados, devido ao efeito externo (quadro 1). No entanto, existem 

acentuadas diferenças na disponibilidade regional e sazonal. Rijsberman (2005) faz 

referência às condições de escassez de água e cita o Water Stress Index (WSI) como um 

importante indicador das necessidades médias anuais de RHR a uma escala 

global/nacional. Aponta para os 1700 m
3
 per capita por ano, como o valor mínimo de 

disponibilidade de água renovável, que integra todas as necessidades (domésticas, 

agrícolas, industriais, energéticas e ambientais). Por outro lado, poderão considerar-se duas 

categorias de escassez de água: 1) física e 2) económica (Barker et al., 2000). A primeira 

indica que a água não é suficiente para as necessidades de todos os sectores, e a segunda 

indica que apesar do recurso existir, são necessárias ações de construção (armazenamento e 

transporte) e regulação para a garantia dos abastecimentos. 

 

Necessidades de água no período de verão. 

Face às condições da significativa variabilidade geográfica da precipitação e da 

evapotranspiração potencial, observadas na figura 2 (médias anuais), verifica-se em 

Portugal Continental a existência de quatro classes do índice de aridez (IA), determinadas 

pela razão da precipitação (P) com a evapotranspiração potencial (ETp). Assim, de acordo 

com a classificação da UNESCO (1979), teremos, sobretudo a sul, um IA semiárido                   

(0,20-0,50) ou sub-húmido seco (0,51-0,65) e, com maior incidência no norte, um IA               

sub-húmido/húmido (superior a 0,65).   

Com base nos valores médios anuais observados das componentes P e ETp do ciclo 

hidrológico foram ajustadas quatro classes de IA, a que correspondem quatro regiões 

climáticas distintas. Para cada uma delas foram recolhidos dados sazonais de P e ETp para 

o período de verão, usualmente mais seco (Santos et al., 2002). Note-se que a ETp, ou, 

numa base de equivalência a evapotranspiração de referência (ETo), deverá ser associada 

ao uso consumptivo de água pelas plantas. Ao longo daquele período, os balanços hídricos 

podem então ser programados com base em eventos de precipitação e rega que repõem os 

níveis de água no solo. As necessidades de água previstas resultam de uma primeira 

aproximação simplificada, na medida em que os valores a atribuir a esses eventos deveriam 

ter ainda em conta algumas considerações, nomeadamente: 1) o nível de água no solo; 2) a 

água de ascensão capilar; 3) os fatores da precipitação efetiva; 4) a eficiência de aplicação 
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do sistema de rega (para determinação das dotações reais); 5) os coeficientes culturais (Kc) 

que afetam a ETp (para determinação da variação da evapotranspiração cultural nos 

diferentes estágios de desenvolvimento cultural).  

A previsão das necessidades de rega para as quatro regiões climáticas, no período 

de verão, consta do quadro 2. Em todas as regiões observa-se que a precipitação sazonal 

(Ps) é inferior à evapotranspiração sazonal (ETps), pelo que mesmo para o clima 

mediterrânico mais húmido a rega é uma prática sazonal regular. Pela diferença entre a Ps 

e a ETps estabeleceram-se as necessidades potenciais aproximadas de rega no verão, as 

quais tendem a variar entre 250 mm (região norte, húmida) e 600 mm (região sul, 

semiárida).  

 

Gestão da água nas hortas urbanas  

Através do seu papel multifuncional e de princípios de sustentabilidade as hortas 

urbanas (HU) contribuem, nomeadamente, para: 1) a provisão de alimentos/plantas; 2) a 

regulação do ciclo da água; 3) o incremento da biodiversidade; e 4) práticas de socialização 

e culturais.  

As HU, com especial enfoque na área mediterrânica, beneficiam de uma abordagem 

integrada para interligar a sua multifuncionalidade e sustentabilidade com o ciclo da água, 

tomando em linha de conta a maior variabilidade dos eventos meteorológicos e as 

anomalias, crescentemente observadas, das tendências climáticas (Santos et al., 2002).  

No caso de Portugal Continental, a informação sobre a gestão da água, analisada no 

contexto sazonal das quatro regiões climáticas, perspetiva condições bastante diversas para 

a implementação da rega nas HU. Os desafios decorrentes das maiores necessidades de 

água, nomeadamente nas regiões mais secas, deverão conduzir a opções de menor risco 

suportadas por orientações definidas ao nível agrícola, da engenharia, da economia e de 

políticas.  

Desta forma, no âmbito das HU e no contexto da maior vulnerabilidade aos 

impactes de escassez de água (física ou económica) e das externalidades negativas                   

(e.g. poluição; erosão), as estratégias e as práticas a dinamizar por parte de decisores e de 

utilizadores (horticultores), envolvendo a gestão da água, deverão focar: 1) os sistemas de 

rega mais eficientes (e.g. microrrega); 2) a rega deficitária (em períodos não críticos); 3) a 

reutilização de águas tratadas; 4) espécies melhor adaptadas a condições de secura;                   

5) estruturas de recolha, armazenamento e distribuição de água; 6) monitorização do nível 

de água no solo (e.g. sensores de humidade); 7) monitorização da qualidade dos recursos 

naturais (e.g. pH, salinidade); 8) penalizações com custos por desperdícios de água;            

9) plataformas de cogestão (e.g. municipal-comunidades); 10) promoção de ferramentas de 

apoio à decisão (e.g. guias técnicos) e ações de formação.  

A FAO (2007) recomenda algumas soluções relacionadas com tecnologias/ 

equipamentos de rega (e.g. fitas de gotejadores, microtubos ou spaghetti, tubos perfurados) 

e de armazenamento de água (e.g. tanques cobertos e reservatórios de plástico com 

capacidade até 3 m
3
) mais simples e acessíveis e possíveis de serem adotados em HU.  

 

Conclusões 

Os princípios de governança devem envolver a participação de decisores e 

utilizadores, num quadro de objetivos e orientações para o desenvolvimento ecossocial das 

HU. Poderão assim ser promovidos compromissos com as soluções para os desafios que se 

observam no contexto do crescimento urbano, da proteção de habitats, da segurança 

alimentar, de cenários climáticos ou de metodologias. Ou seja, existem domínios de 

conhecimento relevantes para apoiar a base agroambiental das HU ao nível da engenharia, 

estatística, economia ou sociologia, entre outras, a diferentes escalas geográficas (i.e. 
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talhão, área comunitária, regional ou nacional) e atendendo em particular a questões-chave 

sobre mudança, incerteza, resiliência ou adaptação no âmbito de tópicos climáticos. 

As práticas sustentáveis na gestão da água (e.g. estruturas com dimensionamento e 

gestão mais eficiente, monitorizações) em HU representam um contributo crucial quer para 

o reforço dos impactes positivos do seu papel multifuncional (e.g. produção de alimentos e 

plantas, ecorregulador, e sociocultural), quer para a redução dos impactes negativos 

(pressões e ameaças sobre a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos). Neste 

sentido, as estratégias para a gestão de água devem seguir normas enquadradas com as 

condições específicas do sistema solo-planta-atmosfera, enquadradas numa região 

climática, através de guias técnicos, de sistemas de indicadores e de apoio à decisão, 

devidamente validados e disponíveis em redes de informação e formação. 
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Quadro 1 – Recursos hídricos renováveis (RHR), em Portugal, relacionados com a 

precipitação e as afluências internas e externas, com dados hidrológicos de séries de                  

20 anos (Adaptado de OECD, 2008). 

 

Precipitação 

Afluências (escoamento+águas subt.) 

Recursos Hídricos Renováveis (RHR) Internas 

(≈50% da precip.) 

Externas 

(Espanha) 

(m
3
x10

6
) (mm) (m

3
x10

6
) (m

3
x10

6
) (m

3
x10

6
) (mm) (m

3
 per capita) 

82 164 900 38 593 35 000 73 593  800 6 893 
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Quadro 2 – Necessidades de rega na estação seca (90 dias), em quatro regiões climáticas 

definidas pelo índice de aridez em Portugal Continental (Clima Temperado Mediterrânico), 

com base em dados sazonais de precipitação (Ps) e evapotranspiração potencial (ETps).  

 

Regiões 

Climáticas 

Ps ETps Ps-ETps 

(≈ Nec. rega) 

(mm) (mm) (mm) 

Semiárida 0 600 600 

Sub-húmida seca 0-50 550 550-500 

Sub-húmida 50-100 450 400-350 

Húmida 100-150 400 300-250 

 

 
Figura 1 – Escoamentos médios anuais (mm/ano) (GEO, 2010). 

 

 
Figura 2 – Mapa de valores médios anuais (mm/ano) em Portugal Continental, com séries 

de 30 anos, da precipitação (P), da evapotranspiração potencial (ETp) e de classes do 

índice de aridez (IA) (Adaptado de Rosário, 2004). 
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3. Empreendedorismo social e financiamento 

 

 
 


