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A ABORO - Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas e a ABROXO Associação de Beneficiários do Roxo, são as duas Associações do Alentejo que estão
envolvidas no Projecto WEAM4i (Water and Energy
Advanced Management for Irrigation). Esta é uma acção que vai prolongarse durante
três anos e meio, com um orçamento de 7,6 milhões de euros e é cofinanciado pela
União Europeia.
O objectivo do WEAM4i passa por “melhorar a eficiência no uso da água e reduzir os
custos de energia dos sistemas de regadio”, refere a FENAREG Federação Nacional de
Regantes de Portugal, em comunicado.
Segundo a mesma fonte, a aplicação do sistema vai “permitir obter uma redução
estimada entre 5 a 6% no uso de água e de 15% no custo associado à energia”.
O consórcio, liderado por Meteosim  empresa sediada no Parque Científico de
Barcelona  e ADASA Sistemas, é formado por 17 membros de cinco países europeus.
Portugal conta com a participação de 4 entidades: a FENAREG  Federação Nacional de
Regantes de Portugal, a ABORO  Associação de Beneficiários da Obra de Rega de
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