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APRESENTAÇÃO

Um dos eventos que o COTR tem definido realizar desde 2005 é o Congresso Nacional de Rega e Drenagem, com uma
periodicidade bianual.

Com a realização do VII Congresso de Rega e Drenagem pretende-se dar continuidade aos fóruns de apresentação e
discussão dos problemas relacionados com a rega e a drenagem, que possibilite, a médio e longo prazo, melhorar o
uso e gestão da água de rega, e assim, aumentar a disponibilidade de água para mais área de regadio, aumentar a
produtividade da água e diminuir o impacte ambiental associado à rega.

De acordo com as conclusões dos Congressos anteriormente realizados verificou-se que estes fóruns têm vindo a
contribuir cada vez mais para promover a transferência da tecnologia resultante da investigação, experimentação e da
experiência quotidiana, entre os profissionais da área.

O VII Congresso Nacional de Rega e Drenagem realizar-se-á sob o lema “Regadio em mudança: a modernização
na dinamização do desenvolvimento regional”, e terá lugar nos dias 27 a 29 de Junho de 2018.

Neste Congresso os temas que irão ser abordados estarão relacionados com:
- Uso da água e energia;
- Drenagem;
- Energias renováveis no regadio;
- O regadio no minifúndio;
- A socio-economia na agricultura de regadio;
- Regadio e ambiente;
- Agricultura de Precisão e BIG DATA.

Espera-se assim que o VII Congresso Nacional de Rega e Drenagem, a realizar em Monte Real, Leiria, irá, por certo,
continuar contribuir para o desenvolvimento da rega e da drenagem em Portugal.

O Congresso realizar-se-á numa região onde é evidente a necessidade da definição de boas práticas e políticas que
apoiem os seus beneficiários na ótica de uso eficiente da água e energia.

COMISSÃO ORGANIZADORA

APOIO:
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SESSÃO DE ABERTURA

A Sessão de Abertura, presidida pelo Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Luís
Capoulas Santos (a confirmar), será dedicada aos temas “A Socio-economia no Minifúndio”, “Regadio e Ambiente” e
“Uso Eficiente da Água, Drenagem e Energia”, contará com a presença, como Oradores Convidados, de:

• Prof. Francisco Gomes da Silva;
• Eng. José Barahona Nuncio;
• Eng. Vasco Cortes Martins;
• Eng. Guilherme Gaivão.

MESA REDONDA: “ÁGUA E ENERGIA”
Durante a tarde do dia 27, será realizada uma Mesa Redonda, com o tema de fundo é “Água e Energia”.
Dado o futuro do regadio, onde as pressões sobre o uso agrícola da água e energia continuam a ecoar, onde a
agricultura sem a disponibilidade de água apresenta uma forte limitação ao sucesso das explorações agrícolas,
onde as questões relacionadas com o uso eficiente da água, energia e fertilizantes precisam de uma resposta
oportuna e eficaz, terá lugar uma discussão onde serão abordada a questão da gestão da "Água e Energia" em
regadio.
A mesa redonda contará com a presença de:
• Engº Eduardo Oliveira e Sousa - Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP);
• Dr. Nuno Lacasta - Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
• Dra. Maria Cristina Andrade - Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) (a confirmar).

PROGRAMA PROVISÓRIO

LOCAL
O VII CNRD irá realizar-se no Palace Hotel Monte Real

Mais informações em: http://www.cotr.pt/indexCNRD.php

APOIO:

27 de junho 28 de junho 29 de junho

Manhã
Sessão de Abertura

Sessão de Apresentações

Sessão de Apresentações

Sessão de Encerramento Visita Técnica

Perímetros do Vale do 
Lis e da CelaTarde

Sessão de Apresentações

Mesa Redonda subordinada ao 
tema "Água e Energia"

Sessão de 
Networking*

Workshops

Minicursos

Noite Jantar do Congresso

* Estrutura a anunciar em breve

http://www.cotr.pt/indexCNRD.php

