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O balanço hídrico em Portugal continental confirma uma distribuição irregular, tanto espacial como temporal, deste
recurso natural. Espacialmente, é evidente uma diminuição da precipitação média de norte para sul do território. Por
sua vez, à escala temporal, os maiores índices de precipitação concentram-se nos meses mais frios, sendo os meses
quentes aqueles em que a carência hídrica se acentua.
Tendo em consideração as evidências acima apresentadas, as comunidades rurais foram desenvolvendo e
aperfeiçoando, ao longo dos tempos, técnicas de captação, armazenamento e distribuição das águas pluviais que
asseguravam o regadio dos campos agrícolas durante os períodos de carência hídrica. Na paisagem desenhavam-se
charcas e açudes que armazenavam este recurso, posteriormente distribuído ao longo de levadas e regadeiras. Os
recursos hídricos subterrâneos desempenharam, também, um papel fundamental no abastecimento de água para
regadio tendo sido aperfeiçoados, para a sua captação, engenhos hidráulicos como a nora, a picota / cegonha e o
moinho.
Estes foram elementos estruturantes da paisagem que a enriqueciam e afirmavam uma identidade cultural ímpar que
perdurou durante séculos.
A relação integra que as paisagens rural e urbana estabeleciam potenciou a adaptação destes engenhos à realidade
urbana onde, cumprindo funções idênticas, se guarneciam com um vocabulário decorativo próprio que se formalizava,
entre outros, através da azulejaria. Assim se enalteciam estas arquiteturas que, enormemente, contribuíram para a
identidade cultural do país.
Atualmente as pressões políticas, as transversalidades legislativas, as exigências produtivas e a uniformização das
técnicas e dos materiais de construção ditaram a supressão daquela estabelecida identidade, comprometendo muitos
dos sistemas da paisagem.
A água, que durante séculos foi o elemento estruturante não só da paisagem mas também da quinta de recreio e do
jardim, é hoje reconhecida como um recurso suscetível de ser desperdiçado acreditando-se na sua aparente
disponibilidade.
Num quotidiano em que o debate sobre a disponibilidade deste recurso é recorrente, quando se atestam as evidências
da sua escassez em locais habitados por comunidades humanas urge identificar e caracterizar as técnicas de captação,
armazenamento e distribuição de água que durante séculos cumpriram as suas funções. Este conhecimento, testado
e aperfeiçoado ao longo de séculos, permitirá a criação de soluções que asseguram as melhores práticas agrícolas, a
resiliência das populações e da paisagem, a preservação do ambiente e da identidade cultural de um povo assim como
uma substancial redução no desperdício deste essencial recurso. 
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