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Legislação em aplicação 

REGULAMENTO (UE) N.º 1306/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de dezembro 
de 2013 relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum e que 
revoga os Regulamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 
1290/2005 e (CE) n.º 485/2008 do Conselho 
REGULAMENTO (UE) N.º 1308/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de dezembro 
de 2013 que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 103797/2001, (CE) n.º 1234/2007 do Conselho 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2017/891 DA COMISSÃO de 13 de março de 2017 que complementa o 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos setores das 
frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados, complementa o 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante às sanções a 
aplicar nesses setores, e altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 543/2011 da Comissão 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 DA COMISSÃO de 13 de março de 2017 que estabelece 
regras de execução do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
respeitante aos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e produtos hortícolas transformados 
REGULAMENTO (UE) 2017/2393 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 13 de dezembro de 
2017 que altera os Regulamentos (UE) n.º 1305/2013 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader), (UE) n.º 1306/2013 relativo ao 
financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum, (UE) n.º 1307/2013 que 
estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito 
da política agrícola comum, (UE) n.º 1308/2013 que estabelece uma organização comum dos mercados 
dos produtos agrícolas e (UE) nº 652/2014 que estabelece disposições para a gestão das despesas 
relacionadas com a cadeia alimentar, a saúde e o bem-estar animal, a fitossanidade e o material de 
reprodução vegetal 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1145 DA COMISSÃO de 07.06.2018 que que altera o 
Regulamento Delegado (UE) 2017/891 no respeitante às organizações de produtores no setor das frutas 
e produtos hortícolas 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/1146 DA COMISSÃO de 07.06.2018 que altera o Regulamento 
de Execução (UE) 2017/892 da Comissão que estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos setores das frutas e produtos 
hortícolas, das frutas e produtos hortícolas transformados e o Regulamento (CE) n.º 606/2009 da 
Comissão, de 10 de julho de 2009, que estabelece determinadas normas de execução do Regulamento 
(CE) n.º 479/2008 do Conselho no que diz respeito às categorias de produtos vitivinícolas, práticas 
enológicas e restrições aplicáveis 
PORTARIA N.º 295-A/2018 de 2 de novembro que estabelece as regras nacionais complementares 
relativas aos fundos operacionais, aos programas operacionais e à assistência financeira, previstos na 
Secção 3 do Capítulo II da Parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro, no Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 13 de março, e 
no Regulamento de Execução (UE) 2017/892, da Comissão, de 13 de março, nas redações atuais, em 
aplicação da estratégia nacional de sustentabilidade para os programas operacionais no setor das frutas 
e produtos hortícolas (EN). 
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Siglas  

AOP: Associação de Organização de Produtores  

COTR: Centro Operativo e Tecnológico de Regadio  

COTHN: Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional 

DIR: Diretor - Geral  

DGADR: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

DSC: Direção de Serviços de Competitividade 

EN: Estratégia Nacional  

GPP: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 

MOD: Modelo  

OP: Organização de Produtores  

PO: Programa Operacional  

RA: Regiões Autónomas 
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Nota Introdutória 

 

A elegibilidade da Ação 7.1 - Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas de 

rega está condicionada, nos termos da Estratégia Nacional para Programas Operacionais Sustentáveis 

das Organizações de Produtores, à comprovação por uma entidade acreditada do desempenho esperado 

para o investimento proposto, em termos de redução do consumo de água e, se for caso disso, de 

benefícios ambientais adicionais. 

Tendo em conta que neste procedimento de comprovação atuam a Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, como entidade competente para emissão de parecer de comprovação, e 

entidades externas independentes do projeto a apresentar pelas organizações ou associações de 

organizações de produtores do setor das frutas e produtos hortícolas (daqui para a frente designadas 

abreviadamente por OP), como entidades responsáveis pela verificação da situação de referência antes 

do investimento proposto, nas quais se inclui o COTR e o COTHN, importa de forma objetiva delimitar os 

procedimentos necessários às OP e às entidades envolvidas. 
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1. Objetivo  

O presente procedimento fixa a metodologia, o circuito e as entidades envolvidas na emissão do parecer de 

comprovação exigido na Estratégia Nacional dos Programas Operacionais das OP do setor das frutas e 

produtos hortícolas, na sua Ação 7.1 – Poupança de água através da reconversão ou modernização de 

sistemas de rega. 

2. Âmbito  

As disposições contidas no presente documento aplicam-se a todas as OP reconhecidas que apresentem 

um Programa Operacional ou um pedido de alterações, no qual estejam previstos investimentos no âmbito 

da Ação 7.1 – Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas de rega. 

3. Referências  

Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro e Estratégia Nacional para Programas Operacionais 

Sustentáveis das Organizações de Produtores.  

4. Competências  

É competência do GPP a elaboração do presente Procedimento Operativo, ouvidas as entidades 

competentes na emissão de parecer de comprovação.  

É competência do COTR, COTHN ou de entidade especializada independente da elaboração do projeto de 

beneficiação, por via de Protocolo celebrado com a DGADR, a verificação da situação de referência e 

emissão do respetivo parecer. Caso a OP pretenda recorrer a uma entidade que não o COTR ou o COTHN, 

para obtenção desta verificação, terá que o solicitar previamente à DGADR, identificando a entidade 

pretendida, para que, mediante aceitação da DGADR, se proceda ao estabelecimento de Protocolo. 

A emissão do parecer de comprovação do desempenho esperado para o investimento proposto, em termos 

de redução do consumo de água e, se for caso disso, de benefícios ambientais adicionais é competência da 

DGADR, na sua qualidade de Autoridade Nacional do Regadio. Para efeitos da comprovação e no quadro do 

desenvolvimento de atividades de serviço público, a DGADR pode também estabelecer protocolos com 

pessoas coletivas de utilidade pública com atribuições expressas em termos de uso eficiente dos recursos 

hídricos. 
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É competência da OP proponente solicitar os pareceres abrangidos no presente Procedimento Operativo 

junto das entidades competentes para emissão do pedido de comprovação, previamente à apresentação 

do respetivo processo de candidatura, do qual devem fazer parte integrante.  

5. Definições  

Rev1 Comprovação: procedimento pelo qual é reconhecida formalmente a garantia escrita do desempenho 

esperado para o investimento proposto, em termos de redução do consumo de água face à situação de 

referência, num mínimo de 15% e, se for caso disso, de benefícios ambientais adicionais e redução do 

consumo de água, num mínimo de 7%. Caso o investimento proposto preveja o sistema de irrigação gota-a-

gota, será considerada a redução mínima de consumo de água de 5%. 

Projeto de beneficiação: partes constituintes do PO que apresentam e justificam as melhorias a introduzir 

no sistema de rega, em que é elegível o sistema no seu todo e não componentes isolados, tendo em 

consideração o reflexo na poupança de água.  

Rev1 Situação de referência: caracterização do sistema de rega a reconverter ou modernizar, do ponto de vista 

das infraestruturas existentes, dos métodos de rega utilizados e do consumo de água. Devem ser 

consideradas diferentes situações de referência e níveis mínimos de poupança de água para cada parcela 

objeto das diferentes situações de aferição possíveis, nomeadamente, 15%, 7% ou 5%, consoante o caso. 

Modernização: substituição de componentes do sistemas de rega já existente, de acordo com métodos e 

tecnologias mais recentes ou avançados do ponto de vista tecnológico, tendo em vista o incremento da 

eficiência e eficácia de utilização da água de rega e, consequentemente a poupança de água a utilizar na 

rega.  

Reconversão: substituição integral de um sistema de rega, no sentido de o adaptar a melhores eficiência e 

eficácia de rega e, consequentemente da poupança de água a utilizar na rega. 

6. Procedimento 

Para obtenção da comprovação objeto deste procedimento a OP elabora a “Situação de referência” (MOD 

7.1-1) e o “Projeto de beneficiação” relativos à implementação da Ação 7.1 que são parte integrante do PO.  

A “situação de referência” é remetida pela OP à entidade competente para análise e parecer de verificação. 

Após obtenção da validação da situação de referência a OP remete o respetivo processo à DGADR para 

análise e parecer de comprovação. 

O parecer de comprovação é obrigatório e constitui parte integrante do PO. 
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6.1. Documentação a apresentar pela OP 

6.1.1  Pedido de verificação da situação de referência 

A OP deve entregar, junto da entidade especializada, documentação relativa à situação de referência 

(MOD 7.1-1), ou seja, a caracterização do sistema de rega a reconverter ou modernizar, do ponto de vista 

das infraestruturas existentes, dos métodos de rega utilizados e do consumo de água, utilizando para o 

efeito o quadro apresentado no Anexo 3, que inclui: 

a) A caracterização do sistema de rega a reconverter ou modernizar, do ponto de vista das 

infraestruturas existentes, dos métodos de rega utilizados, do consumo de água e da dotação da 

rega (por parcela ou por situação homogénea). 

b) A identificação das deficiências de conceção, de operação e gestão dos sistemas de rega, ou seja 

aspetos a melhorar (por parcela ou por situação homogénea). 

Estes aspetos devem ser verificados in loco pelo COTR, COTHN ou entidade especializada pretendida pela 

OP, para que possam ser validados. 

Após a verificação e validação o COTR, COTHN ou entidade especializada emite um parecer de verificação, 

que constitui parte integrante do PO, para ser remetido à DGADR. 

Rev1 Qualquer alteração à situação de referência inicialmente proposta e aprovada, quer em termos de novas 

áreas abrangidas pelo projeto, quer de alteração do projeto inicialmente proposto, obrigam à apresentação 

de uma nova avaliação de situação de referência que inclua as novas condições, e poderá implicar uma 

alteração do projeto de beneficiação e respetiva apreciação ao abrigo do número 6.1.2., caso a 

comprovação deste não tenha tido em consideração a possibilidade de aumentar a sua abrangência. 

6.1.2 Pedido de comprovação do projeto de beneficiação 

Tendo recebido do COTR/COTHN ou entidade especializada, a validação da “Situação de referência” 

apresentada pela OP, a mesma remete à DGADR esta validação acompanhada do projeto de beneficiação, 

para emissão do parecer de comprovação, utilizando para o efeito os elementos constantes do Anexo 4. 
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6.2. Circuito Documental e prazos 

6.2.1 Validação da situação de referência 

A OP elabora a caracterização da situação de referência nos termos referidos no ponto 6.1.1. e entrega 

esta componente do PO junto do COTR, COTHN ou outra entidade especializada, para validação, até 30 de 

abril.  

Esta validação envolverá análise documental e visita in loco, por parte do COTR, ou COTHN ou entidade 

especializada, sendo emitida até 20 de junho. 

6.2.2 Emissão do parecer de comprovação 

Tendo obtido a validação referida no ponto anterior, a OP solicita à DGADR a emissão do parecer de 

comprovação sobre o projeto de beneficiação, até 30 de junho, devendo a DGADR emitir parecer final até 

31 de agosto. 

6.2.3 Elegibilidade 

A elegibilidade de quaisquer componentes do sistema de rega (SR) deve obedecer a uma análise e 

avaliação integrada da globalidade do projeto, da sua coerência para com a SR, do seu contributo para o 

objetivo da poupança de água, sendo o mesmo avaliado numa lógica plurianual até à situação de chegada 

ao objetivo de poupança de água assumido pela OP. 

As componentes do SR, quer sejam de uso anual ou plurianual, são consideradas elegíveis para esta ação, 

sempre que sejam elementos constituintes do projeto de beneficiação apresentado pela OP, sujeito a 

emissão de parecer pela DGADR, por demonstrar poder vir a cumprir o requisito da poupança de água 

para uma mesma área irrigada. 

A emissão de parecer de comprovação pela DGADR tem por base a identificação da situação de partida e 

a variação esperada no final do período de duração do projeto, não sendo elegíveis meras substituições 

de equipamento sem que haja cumprimento da meta final da poupança de água, nem manutenção do 

mesmo por motivos de uso regular ou excecional. 

A OP deve fundamentar tecnicamente a necessidade das ações previstas na proposta de projeto de 

beneficiação, numa perspetiva de reconversão e modernização e em termos de contributo para a redução 

do consumo de água a que se propõe. 
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No caso de não se tratar da primeira candidatura da OP a esta ação, a SR a considerar deve corresponder 

à situação final de implementação desta ação no PO anterior, devendo ser efetuada nova caracterização 

do projeto de beneficiação a implementar. 

6.2.4 Candidatura ao PO 

A validação e o parecer de comprovação obtidos fazem parte integrante do PO, constituindo um dos 

requisitos da candidatura quando o PO contém investimentos na Ação 7.1. 

A candidatura ao PO, contendo todas as suas peças constituintes, é entregue na DRAP ou nos serviços 

competentes das RA até 30 de setembro do ano anterior ao de início de aplicação da ação no PO. 

6.2.5 Remunerações 

Os custos relativos à validação da situação inicial de referência, ou de emissão de comprovação se for o 

caso, que podem respeitar, entre outros, à deslocação de técnicos da entidade competente à OP, são da 

responsabilidade da OP e não constituem despesa reembolsável no âmbito das Ações do PO. 

6.2.6 Procedimento transitório (art.º 44º da Portaria n.º 295-A/2018 de 2 de novembro) 

Para os PO apresentados até 15 de novembro de 2018: 

a)  A validação da situação de referência a que se refere a subalínea i) da alínea a) do n.º 4 do artigo 13.º 

deve ser emitida no prazo máximo de 10 dias úteis após a solicitação da organização de produtores, 

até 26 de novembro de 2018; 

b) O parecer prévio de comprovação referido no n.º 3 do artigo 13.º deve ser emitido no prazo máximo 

de 22 dias úteis após a solicitação da organização de produtores, até 28 de dezembro de 2018. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 – Contactos 

  

  

COTR – Centro Operativo e Tecnológico de Regadio  

Quinta da Saúde  

Apartado 354 7801 – 904 BEJA  

Email: info@cotr.pt  

Telefone: 284 321 582 Fax: 284 321 583  

 

COTHN: Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional 

Estrada de Leiria, S/N 

2460-059 Alcobaça 

Email: geral@cothn.pt 

Telefone: 262 507 657 Fax: 262 507 659 

 

DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

Av. Afonso Costa, 3 1949-002 LISBOA  

Email: geral@dgadr.pt 

Telefone: 218 442 200 Fax: 218 442 200  

 

mailto:info@cotr.pt
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Anexo 2 - Ficha da Acão 7.1 (extrato da EN)  

AÇÃO 7.1. - Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas de rega   

Justificação Ambiental   

Esta ação tem por objetivo promover a poupança de água atendendo ao caráter de recurso escasso, que em 
Portugal assume relevância particular, pela presença de um clima marcadamente mediterrânico com distribuição 
irregular da precipitação, por vezes escassa originando períodos de seca, ao longo do ano. 
Com esta ação, pretende-se que as OP reconvertam ou modernizem sistemas de rega existentes noutros sistemas 

mais eficientes do ponto de vista da utilização da água, demonstrando uma poupança efetiva deste recurso para a 

mesma área irrigada.   

Ações elegíveis   

Reconversão ou renovação de sistemas de rega: aquisição e instalação de sistemas de rega localizada ou de 
aspersão, aquisição e instalação de sistemas de irrigação integrados.  
São excluídos as despesas que envolvam aumento de área regada face à situação de partida.  

-Para ser elegível para apoio, o novo sistema/equipamento de rega instalado ou o sistema de rega melhorado tem 
de permitir uma redução de um mínimo de 15% no consumo de água face ao sistema que vai ser reconvertido ou 
modernizado, comprovado por pessoa ou entidade acreditada para o efeito.  
-Quando a introdução do novo sistema/equipamento de rega ou o sistema de rega melhorado comprovadamente 
proporcione pelo menos um benefício ambiental adicional, são elegíveis investimentos que venham a resultar 
numa redução de pelo menos 7% no consumo de água (ex., redução de aplicação de fertilizantes ou redução da 
erosão do solo).  
-São elegíveis investimentos na irrigação gota-a-gota (ou sistemas semelhantes) que permitam uma redução de, pelo 
menos 5% em comparação com o consumo antes do investimento.  
As despesas destinadas a reduzir a utilização de água não devem resultar no aumento líquido da superfície irrigada, 

salvo se o consumo total de água para irrigação de toda a exploração, incluindo a superfície acrescida, não 

ultrapassar a média do consumo de água dos 5 anos anteriores  

Compromissos inerentes   

Substituição de um equipamento/sistema de rega existente ou modernização de um sistema de rega existente, a 

fim de reduzir o consumo de água, calculado ao longo do período de amortização fiscal do investimento em relação 

ao período anterior.  

Despesa elegível   

Custo da aquisição do sistema de rega.  

A elegibilidade dos componentes deve ficar definida na aprovação inicial do sistema de rega, que deve obedecer a 

uma análise e avaliação integrada da globalidade do projeto, da sua coerência para com a situação de referência, do 

seu contributo para o objetivo da poupança de água, sendo o mesmo avaliado numa lógica plurianual até à situação 

de chegada ao objetivo de poupança de água assumido pela Organização de Produtores. 

Critério para cálculo do apoio ou Justificação do apoio   

− Fatura com valores detalhados do sistema de rega efetuadas.  

-.Validação da situação de referência a efetuar por entidade especializada, independente da elaboração do projeto 

de beneficiação, constante de lista a publicitar no sítio da Internet do GPP, em www.gpp.pt.   

− Comprovação do sistema por entidade acreditada, constante de lista a publicitar no sítio da Internet do GPP, em 

www.gpp.pt, do desempenho esperado para a despesa proposta, em termos de redução do consumo de água e, se 

for caso disso, de benefícios ambientais adicionais.   
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Anexo 3 - Modo de apresentação das Candidaturas - Situação de referência 

MOD 7.1-1 - Face 

                                                               

PROGRAMAS OPERACIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DE 

PRODUTORES DO SETOR DAS FRUTAS E PRODUTOS 

HORTÍCOLAS

Acção 7.1 – Poupança de Água através da reconversão ou 

modernização de sistemas de rega

CANDIDATURA 

MOD 7.1-1 - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

QUADROS
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MOD 7.1-1.1 – Dados Gerais 

N o me

M o rada

Lo calidade N IF A P

T elefo ne Email

N o me

T elemó vel Email

3.1 P erí o do  do  P ro grama Operacio nal  a 20 _ _ 

3.2 D ireção  R egio nal de A gricultura e P escas

3.3 Objet ivo  de P o upança de água (%) 3.4 Á rea geo gráf ica a validar (ha)

Deve ser acompanhado de: Localização da área regada em carta militar à escala 1:25.000 e a Identificação das parcelas onde serão 

realizados os investimentos afetos à ação 7.1, através da apresentação do parcelário agrícola: IE e P3.

6 -  C aracterização  geral das explo raçõ es agrí co las envo lvidas

4 -  C arto graf ia  (anexar Shapes-f ile  à  escala 1:10,000)

5 -  Enquadramento  e descrição  das at iv idades desenvo lvidas pela OP / A P

1- Ident if icação  da OP  o u A P

2- T écnico  R espo nsável interlo cuto r na OP  o u A P

3 -  D ado s Gerais

 C ó digo  P o stal
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MOD 7.1-1.2 - Caracterização da situação de referência 

Na última coluna do quadro são identificados os aspetos que deverão ser objeto de investimento para 

atingir os objetivos de poupança de água. 
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GRELHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA INICIAL 

ORIGEM DE ÁGUA CÓDIGO FILTRAÇÃO CÓDIGO

A - Águas subterrâneas H - Tipo

Furo A.1 Malha H.1

Poço A.2 Areia H.2

Nascente A.3 Anéis H.3

Charca A.4 Hidrociclone H.4

B - Águas superficiais Outro H.5

Linha de água - barragem B.1 I - Estado de Conservação

Linha de água - açude B.2 Bom I.1

Linha de água - captação direta B.3 Razoável I.2

C - Aproveitamento Hidroagrícola C Mau I.3

D - Água reutilizada D J - Sistema de Limpeza

Manual J.1

Automático J.2

K - Acionamento da Limpeza

Diferencial pressão K.1

Intervalo de tempo K.2

Outro K.3

BOMBA CÓDIGO FERTIRRIGAÇÃO CÓDIGO

E - Alimentação L - Tipo

Eléctrica E.1 Eléctrico L.1

Gasóleo E.2 Hidráulico L.2

F - Tipo M - Comando

Submersível F.1 Automatizado M.1

Superficial F.2 Manual M.2

G - Estado de Conservação N - Estado de Conservação

Bom G.1 Bom N.1

Razoável G.2 Razoável N.2

Mau G.3 Mau N.3

MÉTODO  DE  REGA CÓDIGO AUTOMATIZAÇÃO CÓDIGO

O - Rega de Superfície S - Grau de Automatização

Rega por sulcos O.1 Manual S.1

Rega por faixas O.2 Parcial S.2

Rega por submersão O.3 Total S.3

P - Rega por Aspersão T - Tipo de Automatismo

Aspersão clássica - sistema móvel P.1 Programador central T.1

Aspersão clássica - sistema fixo P.2 Consola portátil T.2

Canhão P.3 Outro T.3

Pivô sem rega dos cantos P.4

Pivô com aspersão nos cantos P.5

Q - Rega Localizada

Micro-aspersão Q.1 SONDAS/OUTROS CÓDIGO

Gota-a-gota - gotejadores não autocompensantes Q.2 U - Tipo de Registo

Gota-a-gota - gotejadores autocompensantes Q.3 Contínuo U.1

Gota-a-gota - fita de rega Q.4 Pontual U.2

R - Rega Subterrânea R V - Consulta da Informação

Web V.1

Relatórios V.2

GRELHA 7 - APOIO À GESTÃO DA REGA

GRELHA  1  -  ORIGEM  DE  ÁGUA

GRELHAS DE CARATERIZAÇÃO DO SISTEMA INICIAL

Ação 7.1 – Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas de rega

GRELHA  6  -  AUTOMATIZAÇÃOGRELHA  5  -  MÉTODO  DE  REGA

GRELHA  2  - SISTEMA  DE  BOMBEAMENTO

GRELHA  3  -  SISTEMA  DE  FILTRAÇÃO

GRELHA  4  -  FERTIRRIGAÇÃO
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Anexo 4 - Modo de apresentação de Candidaturas - Projeto de beneficiação 

 

A. ENQUADRAMENTO E OBJETIVO 

B. ÂMBITO 

C. LISTA DE DOCUMENTOS A APRESENTAR COM O PEDIDO DE PARECER DE COMPROVAÇÃO SOBRE O 

PROJETO DE BENEFICIAÇÃO PARA CONTROLO DOCUMENTAL 

D. FORMULÁRIO 

E. QUADROS 

F. GUIA DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO COM O PROJETO DE BENEFICIAÇÃO E ORIENTAÇÕES 

GERAIS DA AÇÃO AMBIENTAL 7.1 

F.1 FUNCIONAMENTO GENÉRICO 

Campo 1 - Identificação da OP ou AOP 

Campo 2- Técnico Responsável interlocutor na OP ou AOP 

Campo 3- Dados gerais 

Campo 4. Projeto de beneficiação 

Campo 4.1- Resumo do projeto de beneficiação 

Campo 4.2- Fundamentação do projeto 

Campo 4.3- Resultados esperados 

Campo 4.4- Caracterização da exploração após a introdução das melhorias tendentes à poupança de 

água 

Campo 4.5- Peças desenhadas com apresentação do projeto 

Campo 4.6- Memória descritiva e justificativa 

Campo 4.7- Cláusulas técnicas 

Campo 4.8- Medições 

Campo 4.9- Orçamento 

F.2 DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SITE da DGADR e do GPP 

G. NORMAS ORIENTADORAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE PARECER DE COMPROVAÇÃO 

SOBRE O PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA AÇÃO 7.1 
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A. ENQUADRAMENTO E OBJETIVO 

O presente ANEXO tem por objetivo apresentar, de uma forma clara e simples, as principais orientações 

que as OP beneficiárias da Ação Ambiental 7.1, devem adotar em sede de candidatura, aquando da 

apresentação, à DGADR, do pedido de parecer de comprovação sobre o projeto de beneficiação. 

O caráter de orientação deste Documento, enquanto ferramenta de apoio à formalização da apresentação 

do projeto de beneficiação, à DGADR, inserida na candidatura à Ação Ambiental 7.1, para os efeitos 

indicados supra, não dispensa a consulta à regulamentação em vigor aplicável à Ação em causa, que possa 

ser divulgada através dos sites das diferentes entidades envolvidas no processo de candidatura. 

B. ÂMBITO 

As disposições contidas no presente ANEXO aplicam-se a todas as OP reconhecidas que apresentem um 

Programa Operacional ou um pedido de alterações, no qual estejam previstos investimentos no âmbito da 

Ação 7.1 – Poupança de Água Através da Reconversão ou Modernização de Sistemas de Rega, para efeitos 

de EMISSÃO DO “PARECER DE COMPROVAÇÃO” PELA DGADR, APÓS VALIDAÇÃO DA “SITUAÇÃO DE 

REFERÊNCIA”. 

C. LISTA DE DOCUMENTOS A APRESENTAR COM O PEDIDO DE PARECER DE COMPROVAÇÃO SOBRE O 

PROJETO DE BENEFICIAÇÃO PARA CONTROLO DOCUMENTAL (Modelos em formato digital disponível em: 

www.gpp.pt) 

1. Situação de referência conforme previsto no Anexo 3 e MOD 7.1-1 com os respetivos anexos: 

- Localização da área regada em carta militar à escala 1:25 000; 

- Identificação das parcelas onde serão realizados os investimentos afetos à ação 7.1, através da 

apresentação do parcelário agrícola: IE e P3. 

Quadro com a caracterização do sistema de rega (MOD 7.1-1.2 previsto no Anexo 3), por parcela 

ou situação homogénea a beneficiar, impresso, assinado e carimbado pelo COTR, COTHN ou 

entidade especializada, assim como em ficheiro digital desbloqueado. 

2. Parecer de Verificação da Situação de Referência do COTR, COTHN ou entidade especializada. 

3. Formulário de candidatura do projeto de beneficiação MOD 7.1-2 

 

http://www.gpp.pt/
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4. MODELOS PROJETO BENEFICIAÇÃO (MOD.7.1 -3) 

MOD 7.1-3.1 SITUAÇÃO FUTURA COM PROJETO 

GRELHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

MOD 7.1-3.2 CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

 MOD 7.1-3.2.1 GLOBAL 

 MOD 7.1-3.2.2 PARCELAS/PRODUTORES QUE NÃO BENEFICIARAM DA AÇÃO 7.1 EM 

PROGRAMAS OPERACIONAIS ANTERIORES 

 MOD 7.1-3.2.3. PARCELAS/PRODUTORES QUE JÁ BENEFICIARAM DA AÇÃO 7.1 EM 

PROGRAMAS OPERACIONAIS ANTERIORES 

 MOD 7.1-3.3 CARACTERIZAÇÃO AGROECONÓMICA 

(Ficheiro Excel para download, deve ser enviado desbloqueado): 

5. Suportes orçamentais das despesas previstas no âmbito do projeto: Faturas pró-forma, orçamentos 

ou estimativas orçamentais. 

6. Prova de capacitação técnica do instalador (no caso de estarem previstas aquisições de sistemas de 

rega localizada, conforme previsto no ponto 5.1 do Anexo 7. 
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F. GUIA DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 7.1-2 COM O PROJETO DE BENEFICIAÇÃO E ORIENTAÇÕES 

GERAIS DA AÇÃO AMBIENTAL 7.1 

 

(Atenção: Antes de proceder ao preenchimento do Formulário leia atentamente o presente Guia.) 

 

F.1 FUNCIONAMENTO GENÉRICO  

O formulário 7.1-2 está disponível, em versão Excel editável, no site do GPP e da DGADR, podendo ser 

efetuado o download para qualquer computador que possua o sistema operativo Windows ou outro 

compatível.  

Após o preenchimento do formulário Excel, podem proceder à sua conversão para o formato “PDF”, bem 

como os restantes documentos necessários. Os formulários em formato “PDF” e Excel, bem como, todos os 

documentos são enviados para o endereço de correio eletrónico direcao@dgadr.pt. 

Campo 1 - Identificação da OP ou AOP 

Devem ser preenchidos os dados de identificação da OP ou AOP: 

Nº de Identificação Fiscal e Nome ou Denominação Social - Identificação completa e obrigatória, de 

acordo com o Cartão do Registo Nacional de Pessoas Coletivas.  

NIFAP – Identificação do número de identificação que o permite identificar perante o IFAP 

Morada, Localidade. Distrito, Concelho e Freguesia – Identificação da morada completa relativa à sede 

social da OP ou AOP e respetivo distrito, concelho e freguesia.  

Código Postal - O Código Postal deve ser corretamente indicado e, em caso de dúvida, podem ser 

consultados os serviços dos CTT ou o respetivo site na Internet – www.ctt.pt 

Telefone, Telemóvel e E-mail – Introduzir os contactos da OP ou AOP  

Campo 2- Técnico Responsável interlocutor na OP ou AOP 

O interlocutor do projeto será a pessoa a contactar para disponibilizar informações adicionais sobre o 

projeto. 

Nome, Entidade, Função – deve ser identificada a pessoa responsável por prestar esclarecimentos sobre a 

candidatura, a entidade a que pertence e a sua função. 

Contactos telefónicos e E-mail – identificar corretamente os contactos telefónicos e o endereço de correio 

eletrónico, o qual é preferencial nos contactos a estabelecer. 

Campo 3- Dados gerais 

Campo 3.1 Referir o período temporal do Programa Operacional que irá incluir o presente projeto. 

Campo 3.2 Referir a Direção Regional de Agricultura e Pescas territorialmente competente. 

Campo 3.3 Data do parecer de verificação da situação de referência emitido pelo COTR/COTHN/Entidade 

especializada. 

Campo 3.4 Referir qual a percentagem de poupança de água (%) que a OP pretende atingir com o projeto 

de beneficiação. 

Campo 3.5 Referir a área total que irá beneficiar com os investimentos e ações previstos (ha). 

Campo 3.6 Quando aplicável, a OP deve referir qual(is) o(s) benefício(s) ambienta(is)l adicional aplicável. 

Campo 4. Projeto de beneficiação  

O Projeto de beneficiação engloba as partes constituintes do PO que apresentam e justificam as melhorias 

a introduzir no sistema de rega, no âmbito da Ação 7.1, nomeadamente o reflexo na poupança de água. 

mailto:direcao@dgadr.pt
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Campo 4.1- Resumo do projeto de beneficiação  

A OP deve efetuar uma breve síntese do projeto, mencionando a área geográfica de enquadramento, o 

contexto (cultura, sistema e equipamento de rega, áreas beneficiada, outro), os objetivos gerais, as 

atividades e ações a desenvolver, os principais investimentos e os resultados esperados. 

Campo 4.2- Fundamentação do projeto 

Deve ser apresentado uma síntese do diagnóstico que deve caracterizar a situação de referência, as 

necessidades e potencialidades do projeto, permitindo avaliar a sua pertinência. 

Para realizar o diagnóstico a OP deve descrever os pontos fracos, ou seja, os aspetos suscetíveis de 

melhoria, tendo em vista a poupança de água e as necessidades, o que é preciso implementar na 

reconversão ou modernização dos sistemas de rega e as oportunidades (as soluções que têm que 

encontrar) relativamente ao âmbito em que se desenvolve o projeto, o que permitirá justificar a realização 

do mesmo. 

Campo 4.3- Resultados esperados  

Devem ser identificados os resultados que se espera atingir com a realização do projeto, e o(s) momento(s), 

no tempo, em que se espera alcançar, tendo como base a situação de partida caracterizada na situação de 

referência. 

Campo 4.4- Caracterização da exploração após a introdução das melhorias tendentes à poupança de água 

o Objetivos a atingir por investimento realizado 

o Descrição e caracterização das melhorias associadas a cada investimento 

o Caracterização da exploração após a introdução das melhorias propostas 

Campo 4.5- Peças desenhadas com apresentação do projeto 

Devem ser apresentadas as peças desenhadas associadas a reconversão ou renovação de sistemas de rega. 

Campo 4.6- Memória descritiva e justificativa 

o Descrição relativa à fundamentação do projeto de beneficiação, descrição e caracterização dos 

investimentos a efetuar tendo em conta as deficiências detetadas na situação de referência. 

o Caracterização da situação com a aplicação do investimento. 

o Justificação e fundamentação das melhorias propostas (ações/tarefas) e tendentes à poupança de 

água, em articulação com os aspetos a melhorar referidos na situação de referência. 

o Forma de intervenção da OP sobre o investimento realizado (acompanhamento da OP junto dos 

seus associados; indicação de medidas a adotar pela OP junto dos seus associados quando se registem 

desvios ao projeto de beneficiação e/ou medidas a adotar quando os objetivos de poupança de água 

não estão a ser atingidos, outra). 

Campo 4.7- Cláusulas técnicas 

Devem ser referidas as metodologias aplicadas e a descrição das características técnicas dos equipamentos 

adquiridos. 

Campo 4.8- Medições 

Deve referir quais as medições e dados recolhidos e associados às tarefas previstas e a que momento se 

referem. 

Nota: Todos os dados e informações registados no âmbito do projeto de beneficiação devem ser registados 

em caderno de campo, e ou em dossier de execução do projeto próprio para o efeito. 

Campo 4.9- Orçamento 
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Deve ser referida a descrição e a fundamentação dos investimentos a afetar à ação 7.1, nomeadamente os 

equipamentos e as aquisições de serviço propostos em todo o PO e por ano de PO. 

Estão disponíveis quadros modelo de investimento para o PO e em cada ano do PO (MOD 7.1-7). 

Nota: Apenas são elegíveis investimentos: 

- Relacionados com a reconversão ou renovação de sistemas de rega: aquisição e instalação de sistemas de 

rega localizada ou de aspersão, aquisição e instalação de sistemas de irrigação integrados. 

- Previstos no Anexo 7. 

F.2 DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SITE da DGADR e do GPP 

Os documentos mencionados neste guia estão disponíveis para download no site oficial do GPP 

(http://www.gpp.pt/index.php/po-frutas-e-horticolas/programas-operacionais-frutas-horticolas-ao-abrigo-

da-portaria-n-295-a-2018-medidas-e-acoes) e da DGADR (https://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/poupanca-de-

agua-acao-ambiental-7-1) 

G. NORMAS ORIENTADORAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE PARECER DE COMPROVAÇÃO 

SOBRE O PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA AÇÃO 7.1 

1. A OP deve apresentar apenas um valor de percentagem de poupança de água a que se propõe. 

2. Deve ser apresentada a área que será beneficiada e afeta à ação 7.1, por ano de PO, ou em todo o 

PO, consoante o caso. 

3. Deve ser apresentada uma lista de produtores afetos ao projeto a desenvolver que inclua 

informação relativa à localização das suas parcelas (parcelário, concelho e freguesia). 

4. A cartografia apresentada deve identificar as parcelas que serão beneficiadas pela ação 7.1, em 

documentos de parcelário agrícola – IE e P3, e na carta militar à escala 1: 25.000. 

5. Relativamente à dotação de rega de referência, deve ser apresentado apenas um valor médio por 

cultura e para cada situação homogénea. 

6. O projeto de beneficiação deve identificar e propor as melhorias necessárias à sua correção e 

otimização. Desta forma, todos os investimentos previstos devem estar relacionados com a reconversão e 

renovação do sistema de rega e ser justificados em coerência com o identificado na situação de referência 

que foi verificada e sempre tendo presente o objetivo de poupança de água a atingir. Deve ainda ser 

referenciado qual o objetivo a alcançar com cada equipamento ou aquisição de serviço em causa, tendo em 

conta o enquadramento da ação ambiental. 

7. O orçamento deve incluir todos os investimentos previstos por ano do Programa Operacional. 

8. Investimentos previstos no âmbito dos benefícios ambientais adicionais ponto 6 do Anexo 7: no 

que se refere aos equipamentos associados aos avisos de rega, controlo de humidade do solo, é necessário 

a descrição da metodologia seguida nesta ação para efeitos de gestão da rega (tipo de sonda, método de 

leitura, medições efetuadas, n.º tubos /ha, registos de campo, etc.., n.º frequência de medições, n.º 

medições por parcela, etc..). 

9. Para cumprimento do Procedimento Operativo, no caso de estar prevista a aquisição de sistemas 

de rega localizada no projeto de beneficiação, é necessário que seja igualmente enviada à DGADR a 

comprovação da “prova da capacitação técnica do instalador” do sistema de rega localizada previsto no 

projeto de beneficiação apresentado, tal como referido no ponto 5.1 (Rega Localizada) do referido 

procedimento “Os sistemas de rega localizados obrigam a elevados custos de investimento e de 

manutenção. Considerando que a eficiência de rega destes sistemas será, em termos potenciais, da ordem 

http://www.gpp.pt/index.php/po-frutas-e-horticolas/programas-operacionais-frutas-horticolas-ao-abrigo-da-portaria-n-295-a-2018-medidas-e-acoes
http://www.gpp.pt/index.php/po-frutas-e-horticolas/programas-operacionais-frutas-horticolas-ao-abrigo-da-portaria-n-295-a-2018-medidas-e-acoes
https://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/poupanca-de-agua-acao-ambiental-7-1
https://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/poupanca-de-agua-acao-ambiental-7-1
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dos 90% são elegíveis sistemas de rega localizada com recurso a gotejadores ou microaspersores, desde 

que seja feita prova da capacitação técnica do instalador”. 

10. Envio da candidatura e dados adicionais: Todos os elementos do processo de pedido de parecer de 

comprovação devem ser enviados à DGADR em papel, via CTT, devidamente assinados, carimbados, 

datados e acompanhado de respetiva carta, dirigida ao Diretor-Geral, com o pedido de parecer de 

comprovação ou apresentação de dados adicionais e em formato digital em cd/dvd, pen USB ou via email 

para direcao@dgadr.pt. 

11. Anexos ao projeto de beneficiação: Todos os anexos ao projeto de beneficiação enviados devem vir 

numerados e referenciados no formulário. Deve ser elaborado um índice dos anexos. 

12. A OP deve registar os resultados anuais atingidos, assim como, as devidas justificações em 

situações de ocorrência de desvios à execução do projeto de beneficiação, através do preenchimento do 

seguinte MOD 7.1-3.5, que deve remeter à DRAP aquando do envio do relatório anual de execução do 

programa operacional (previsto no procedimento operativo dos programas operacionais). 

MOD 7.1-3.5 Resultados anuais do projeto de beneficiação 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Investimentos realizados

Tarefas concretizadas

Dotações de rega no final da campanha de rega por cultura ou parcela

homogénea.

Orçamento executado

Desvios à execução do projeto de beneficiação

 

13. Quando a candidatura é uma continuação de um projeto de beneficiação da ação 7.1 pertencente a 

um Programa Operacional anterior, o projeto proposto pela OP, deve ser considerado como um novo 

projeto e devidamente justificado em termos de ações, orçamentos, dotações propostas, metodologias e 

fundamentações, entre outros, devendo concretizar quais as inovações propostas, novas áreas, e novas 

estratégias de ação/metodologias a implementar no novo PO. Nesta situação, deve ser efetuada nova 

avaliação de situação inicial e desencadeados os procedimentos subsequentes como um novo projeto de 

beneficiação. 

 

mailto:direcao@dgadr.pt
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Anexo 5 – Formulário de candidatura do Projeto de beneficiação 

MOD 7.1-2 - FACE 

                                                               

MOD 7.1-2 - FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DO PROJETO DE 

BENEFICIAÇÃO

PROGRAMAS OPERACIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DE 

PRODUTORES DO SETOR DAS FRUTAS E PRODUTOS 

HORTÍCOLAS

QUADROS

Acção 7.1 – Poupança de Água através da reconversão ou 

modernização de sistemas de rega
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MOD 7.1-2 - Formulário candidatura ação 7.1 para efeitos de pedido de comprovação sobre o projeto de 

beneficiação 

NIF

Freguesia

Email

Função

Email

3.1 PO  20 _ _ a 20 _ _

3.3 Parecer de verificação emitido a:                                 por:

_ _∕ _ _∕ 20 _ _

3.4 Percentagem de Poupança de água (%): 

3 - Gestão da rega/Avisos de rega

4 - Redução de aplicação de fertilizantes dando primazia à fertilização racional do solo com efluentes pecuários, em conformidade com os princípios da 

economia circular, comprovada através de  elaboração do plano de fertilização para a situação antes e depois do projeto, a apresentar em conjunto com o 

pedido de comprovação. 

5 - Redução da erosão do solo (ex: mobilização mínima/reduzida, sementeira direta, rotações culturais, práticas culturais em terrenos declivosos,...)

6 - Instalação de galerias ripícula junto às linhas de água comprovada através de candidatura à ação 7.11 Investimentos Não Produtivos do PDR2020

7 - Instalação de cortinas/sebes de abrigo nos últimos 3 anos antes da apresentação do projeto, comprovadas na situação de referência.

2 - Membros produtores associados da OP certificados em modo de produção integrada (PI)

Entidade

Telefone Telemóvel

3.5 Área regada total a beneficiar com a ação 7.1 (ha):

3- Dados Gerais

3.2 Direção Regional de Agricultura e Pescas

3.6 Benefícios Ambientais Adicionais (Quando aplicável): 

1 -Membros produtores associados da OP certificados em modo de produção biológica (MPB)

  

Distrito Concelho

Telefone Telemóvel

  

2- Técnico Responsável interlocutor na OP ou AP

  

Nome

  

Morada

Localidade  Código Postal

Nome/Denominação Social

1- Identificação da OP ou AP

NIFAP

  

Norte Centro LVT Alentejo Algarve
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MOD 7.1-2 - Formulário candidatura ação 7.1 para efeitos de pedido de comprovação sobre o projeto de 
beneficiação (cont.) 

Nota de preenchimento dos campos: Se necessário, caso a resposta for superior à dimensão do campo definido, há a opção inserir l inhas.

4.4. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO APÓS A INTRODUÇÃO DAS MELHORIAS TENDENTES À POUPANÇA DE ÁGUA

4.5. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVO

4.7. CLÁUSULAS TÉCNICAS

4.8. MEDIÇÕES

4.9. ORÇAMENTO

4 - PROJETO DE BENEFICIAÇÃO

4.1. RESUMO DO PROJETO DE BENEFICIAÇÃO

4.2. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO

4.3. RESULTADOS ESPERADOS
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Anexo 6 – Projeto de beneficiação 

MOD 7.1-3 – FACE 

                                                               

MOD 7.1-3 - PROJETO DE BENEFICIAÇÃO

CANDIDATURA 

PROGRAMAS OPERACIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DE 

PRODUTORES DO SETOR DAS FRUTAS E PRODUTOS 

HORTÍCOLAS

QUADROS

Acção 7.1 – Poupança de Água através da reconversão ou 

modernização de sistemas de rega
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MOD 7.1-3.1 - Situação futura com projeto 

 

A
LI

M
EN

-

TA
Ç

Ã
O

TI
P

O
V

A
R

IA
D

O
R

ES
 

V
EL

O
C

ID
A

D
E

TI
P

O
N

.º
SI

ST
EM

A
 D

E 

LI
M

P
EZ

A

C
R

IT
ÉR

IO
S 

D
E 

A
C

IO
N

A
M

EN
TO

TI
P

O
C

O
M

A
N

D
O

M
ÉT

O
D

O
 

D
E 

R
EG

A

G
R

A
U

 D
E 

A
U

TO
M

A
T.

TI
P

O
 D

E 
A

U
TO

M
.

TI
P

O
 D

E 
R

EG
IS

TO
D

EN
SI

D
A

D
E 

D
E 

P
O

N
TO

S 
M

O
N

IT
.

C
O

N
SU

LT
A

 D
A

 

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

[G
re

lh
a

 1
]

[G
re

lh
a

 2
]

[G
re

lh
a

 2
]

[S
/N

]
[G

re
lh

a
 3

]
[G

re
lh

a
 3

]
[G

re
lh

a
 3

]
[G

re
lh

a
 4

]
[G

re
lh

a
 4

]
[G

re
lh

a
 5

]
[G

re
lh

a
 6

]
[G

re
lh

a
 6

]
[G

re
lh

a
 7

]
[P

to
s/

h
a

]
[G

re
lh

a
 7

]

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(*
) 

O
u

tr
o

s 
in

ve
st

im
en

to
s 

p
re

vi
st

o
s 

n
o

 A
N

EX
O

 7
 d

o
 P

R
O

C
ED

IM
EN

TO
 O

P
ER

A
TI

V
O

 P
O

-0
0

0
1

/1
8

 -
D

SC
, E

d
iç

ã
o

 n
.º

 1

IN
V

ES
TI

M
E

N
TO

S 
IN

TE
G

R
A

D
O

S 
N

O
 P

R
O

JE
TO

D
ES

IG
N

A
Ç

Ã
O

 D
A

 O
P

: 

P
ER

ÍO
D

O
 D

O
 P

O
:

P
R

O
JE

TO
 D

E 
B

E
N

EF
IC

IA
Ç

Ã
O

%
 P

O
U

P
A

N
Ç

A
 D

E 
Á

G
U

A

O
U

TR
O

(S
)(

*)

C
U

LT
U

R
A

 R
EG

A
D

A

D
ES

IG
N

A
Ç

Ã
O

C
Ó

D
. I

FA
P

SI
ST

EM
A

 D
E 

B
O

M
B

EA
M

EN
TO

SI
ST

EM
A

 D
E 

FI
LT

R
A

Ç
Ã

O
SI

ST
EM

A
 D

E 
R

EG
A

A
V

IS
O

S

D
E 

R
EG

A

ES
TA

Ç
Ã

O
 

M
ET

EO
TE

LE
G

ES
TÃ

O

SI
ST

EM
A

 D
E 

FE
R

TI
R

R
IG

A
Ç

Ã
O

A
N

O
 D

A

R
O

TA
Ç

Ã
O

 O
R

IG
EM

  D
E 

 Á
G

U
A

C
O

N
TA

D
O

R

SO
N

D
A

S 
/ 

O
U

TR
O

S

C
O

N
C

EL
H

O
Á

R
EA

 [
h

a
]

N
.º

 P
A

R
C

EL
Á

R
IO

 

[S
U

B
P

A
R

C
EL

A
]

A
P

O
IO

 À
 G

ES
TÃ

O
 D

A
 R

EG
A



 

MOD. 112          

   

PROCEDIMENTO OPERATIVO PO-01/19-DSC 

Programas Operacionais Ações 

ambientais - Ação 7.1 

Página: 30 de 43 

Edição n.º 1 
Revisão n.º 1 

09-05-2019 

ELABORADO POR: DSC  APROVADO POR: DIR  

 

 Grelhas de caracterização do Projeto 

ORIGEM DE ÁGUA CÓDIGO FILTRAÇÃO CÓDIGO

A - Águas subterrâneas H - Tipo

Furo A.1 Malha H.1

Poço A.2 Areia H.2

Nascente A.3 Anéis H.3

Charca A.4 Hidrociclone H.4

B - Águas superficiais Outro H.5

Linha de água - barragem B.1 J - Sistema de Limpeza

Linha de água - açude B.2 Manual J.1

Linha de água - captação direta B.3 Automático J.2

C - Aproveitamento Hidroagrícola C K - Acionamento da Limpeza

D - Água reutilizada D Diferencial pressão K.1

Intervalo de tempo K.2

Outro K.3

BOMBA CÓDIGO FERTIRRIGAÇÃO CÓDIGO

E - Alimentação L - Tipo

Eléctrica E.1 Eléctrico L.1

Gasóleo E.2 Hidráulico L.2

F - Tipo M - Comando

Submersível F.1 Automatizado M.1

Superficial F.2 Manual M.2

MÉTODO  DE  REGA CÓDIGO AUTOMATIZAÇÃO CÓDIGO

O - Rega de Superfície S - Grau de Automatização

Rega por sulcos O.1 Manual S.1

Rega por faixas O.2 Parcial S.2

Rega por submersão O.3 Total S.3

P - Rega por Aspersão T - Tipo de Automatismo

Aspersão clássica - sistema móvel P.1 Programador central T.1

Aspersão clássica - sistema fixo P.2 Consola portátil T.2

Canhão P.3 Outro T.3

Pivô sem rega dos cantos P.4

Pivô com aspersão nos cantos P.5

Q - Rega Localizada

Micro-aspersão Q.1 SONDAS/OUTROS CÓDIGO

Gota-a-gota - gotejadores não autocompensantes Q.2 U - Tipo de Registo

Gota-a-gota - gotejadores autocompensantes Q.3 Contínuo U.1

Gota-a-gota - fita de rega Q.4 Pontual U.2

R - Rega Subterrânea R V - Consulta da Informação

Web V.1

Relatórios V.2

GRELHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Ação 7.1 – Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas 

de rega

GRELHA 7 - APOIO À GESTÃO DA REGA

GRELHA  1  -  ORIGEM  DE  ÁGUA

GRELHA  6  -  AUTOMATIZAÇÃOGRELHA  5  -  MÉTODO  DE  REGA

GRELHA  2  - SISTEMA  DE  BOMBEAMENTO

GRELHA  3  -  SISTEMA  DE  FILTRAÇÃO

GRELHA  4  -  FERTIRRIGAÇÃO
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MOD 7.1-3.2.1 - Caracterização do investimento Global 

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ €

TOTAL

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 1 

Valo r unitário

INVESTIMENTO Ano 2

INVESTIMENTO Ano 3

INVESTIMENTO Ano 4

INVESTIMENTO Ano 5

PERÍODO DO PO:

PERÍODO DO PO:

PERÍODO DO PO:

PERÍODO DO PO:

PERÍODO DO PO:

Valo r to tal 

€

INVESTIMENTO GERAL

MOD 7.1-3.2 CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 1. GLOBAL

Quantidade

Valo r to tal P erí o do  tempo ral previsto  para o  invest imento Á rea alvo

n.º

P ro duto res alvo

% do to tal ha % n.º % do to tal

% do to tal

Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

€

% do to tal ha %
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

€ % do to tal ha % n.º % do to tal
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

n.º % do to tal

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e
ha %€ % do to tal

€ % do to tal ha %

€

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

% do to tal ha

n.º % do to tal

% n.º % do to tal

Á rea alvo P ro duto res alvoValo r to tal 
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MOD 7.1-3.2.2 - Caracterização do investimento Pormenor – sem aplicação em PO anterior 

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ €

TOTAL

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

PERÍODO DO PO:

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 4

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 5

Valo r to tal 

INVESTIMENTO Ano 2

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 3

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

INVESTIMENTO GERAL

PERÍODO DO PO:

Valo r unitário

INVESTIMENTO Ano 1 

Á rea alvo P ro duto res alvo

% do to tal ha

MOD 7.1-3.2 CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 
2. Parcelas/produtores que não beneficiaram da ação 7.1 em 

Programas Operacionais anteriores

n.º % do to tal
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e
€ % do to tal

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

€
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e
% do to tal ha % n.º % do to tal

ha %€ % do to tal

ha %

n.º

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

% do to tal
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidad

e

% do to tal

Á rea alvo P ro duto res alvo

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

€ % do to tal ha % n.º

n.º % do to tal€ % do to tal ha %

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

PERÍODO DO PO:

% n.º % do to tal

Quantidade

Valo r to tal P erí o do  tempo ral previsto  para o  invest imento

€
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MOD 7.1-3.2.3 - Caracterização do investimento - com aplicação em PO anterior 

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

parcelas/produtores já beneficiários pela ação 7.1 em Programas Operacionais anteriores

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ 2 0 _ _ €

TOTAL

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

(20 _ _ )

DESIGNAÇÃO DA OP: 

 _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Valo r 

unitário

€

T OT A L

INVESTIMENTO Ano 4

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 5

Valo r to tal 

Valo r to tal 

€

INVESTIMENTO Ano 2

PERÍODO DO PO:

INVESTIMENTO Ano 3

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidade

INVESTIMENTO GERAL

PERÍODO DO PO:

Valo r unitário

INVESTIMENTO Ano 1 

ha % n.º % do to tal

MOD 7.1-3.2 CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 
3. Parcelas/produtores que já beneficiaram da ação 7.1 em 

Programas Operacionais anteriores

Quantidade

Valo r to tal P erí o do  tempo ral previsto  para o  invest imento Á rea alvo P ro duto res alvo

Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

€

PERÍODO DO PO:

% do to tal

€ % do to tal ha %
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

n.º % do to tal

Valo r to tal 

Valo r to tal Á rea alvo P ro duto res alvo

€ % do to tal ha % n.º % do to tal
T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidade

n.º % do to tal

Á rea alvo P ro duto res alvo

PERÍODO DO PO:

Á rea alvo P ro duto res alvo

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidade ha %€ % do to tal

% do to tal ha %

Valo r to tal 

€

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidade % do to tal ha

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

Enquadramento  no  

anexo  5 do  

P ro cedimento  

Operat ivo  da ação  7.1

Quantidade

T ipo  de 

invest imento

D esignação  

do  

equipamento  

o u serviço

PERÍODO DO PO:

n.º % do to tal

% n.º % do to tal

Á rea alvo P ro duto res alvo
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MOD 7.1-3.3 - Caracterização agro económica 

DESIGNAÇÃO DA OP: 

PERÍODO DO PO:  _ _ _ _ a _ _ _ _ 

PO ATUAL:  _ _ _ _ a _ _ _ _ 

Cultura Cultura Cultura Cultura 

_________ _________ _________ _________

ÁREA (ha)

PRODUTORES

VIDA ÚTIL DA PLANTAÇÃO (anos)

IDADE (anos)

COMPASSO (mxm)

VARIEDADES

PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 

REFÊRÊNCIA (kg/ha)

DOTAÇÃO MÉDIA REFERÊNCIA 

(m3/ha/ano)

SISTEMA DE REGA

MÊS DA PLANTAÇÃO/SEMENTEIRA

MÊS DA COLHEITA

PO ANTERIOR:  _ _ _ _ a _ _ _ _ (quando aplicável)

Cultura Cultura Cultura Cultura 

_________ _________ _________ _________

ÁREA (ha)

PRODUTORES

VIDA ÚTIL DA PLANTAÇÃO (anos)

IDADE (anos)

COMPASSO (mxm)

VARIEDADES

PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 

REFÊRÊNCIA (kg/ha)

DOTAÇÃO DE REGA (REFERÊNCIA) 

(m3/ha/ano)

DOTAÇÃO DE REGA NO FIM DO PO 

(m3/ha/ano)

SISTEMA DE REGA

MÊS DA PLANTAÇÃO/SEMENTEIRA

MÊS DA COLHEITA

Poupança de água (%)

PO ANTERIOR:  _ _ _ _ a _ _ _ _ (quando aplicável)

Cultura Cultura Cultura Cultura 

_________ _________ _________ _________

ÁREA (ha)

PRODUTORES

VIDA ÚTIL DA PLANTAÇÃO (anos)

IDADE (anos)

COMPASSO (mxm)

VARIEDADES

PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 

REFÊRÊNCIA (kg/ha)

DOTAÇÃO DE REGA (REFERÊNCIA) 

(m3/ha/ano)

DOTAÇÃO DE REGA NO FIM DO PO 

(m3/ha/ano)

SISTEMA DE REGA

MÊS DA PLANTAÇÃO/SEMENTEIRA

MÊS DA COLHEITA

Poupança de água (%)

MOD 7.1-3.3 CARATERIZAÇÃO AGROECONÓMICA
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MOD 7.1-3.4 Evolução dos programas operacionais – ação 7.1 

A. Situação de referência

OP

PO _ _ _ _ PO _ _ _ _ PO _ _ _ _ 

a _ _ _ _ a _ _ _ _ a _ _ _ _

Identificação das 

explorações agrícolas

Localização das áreas e 

parcelas beneficiárias do 

investimento

(n.º de produtores)

Área total (ha) beneficiária 

do investimento

Método de rega

Origem da água de rega

Culturas

Dotação total de rega 

(m3/ha) de referência

Justificação dos 

investimentos das 

melhorias tendentes à 

poupança de água (aspetos 

susceptíveis de melhoria, 

com vista à poupança de 

água)

B. Projetos de beneficiação

OP

PO  _ _ _ _ PO  _ _ _ _ PO  _ _ _ _ 

a  _ _ _ _ a  _ _ _ _ a  _ _ _ _

% de poupança de água 

proposta /atinguida

Descrição e justificação dos 

investimentos das 

melhorias tendentes à 

poupança de água

Descrição/fundamentação 

de novos benefícios 

ambientais (se aplicável)

Investimentos 

proposto/realizado (lista de 

aquisições,  equipamento ou 

serviço )

MOD 7.1-3.4 EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS –AÇÃO 7.1

(quando tenham decorrido programas operacionais anteriores com ação 7.1)

Observações Observações Observações

Observações Observações Observações

 



 

MOD. 112          

   

PROCEDIMENTO OPERATIVO PO-01/19-DSC 

Programas Operacionais Ações 

ambientais - Ação 7.1 

Página: 36 de 43 

Edição n.º 1 
Revisão n.º 1 

09-05-2019 

ELABORADO POR: DSC  APROVADO POR: DIR  

 

Anexo 7 – Orientações técnicas para enquadramento dos investimentos 

A implementação da estratégia pressupõe o melhoramento das condições de exploração dos sistemas de 

rega existentes, de modo a rentabilizar os investimentos, por via do uso eficiente da água e dos restantes 

fatores de produção, de forma ambientalmente sustentável. 

A situação de referência identifica, numa fase prévia, as deficiências de conceção, de operação e de gestão 

dos sistemas de rega existentes, os aspetos suscetíveis de melhoria, tendo em vista a poupança de água, 

verificando ainda as dotações de rega por parcela ou por situação homogénea e comprovando os níveis de 

eficiência do sistema de rega no que se refere a aplicação de água para rega. Estas situações são verificadas 

e validadas pelo COTR, COTHN ou entidade especializada. 

O projeto de beneficiação propõe as melhorias necessárias à correção ou otimização das deficiências 

identificadas previamente, em termos de poupança de água ou, se for caso, dos benefícios ambientais 

adicionais. 

As situações em apreciação devem, sempre que possível, ser acompanhadas de dados práticos, recolhidos 

em campo e devidamente registados em cadernos de campo.  

As melhorias a introduzir tendentes à redução dos consumos de água para rega poderão incidir sobre a 

globalidade do sistema afeto à rega ou sobre parte dele, desde a cabeceira do sistema até à parcela de 

rega, sendo recomendável a instalação/existência de um contador de volume de água de rega no sistema 

de rega. 

No âmbito dos projetos de beneficiação são de considerar as seguintes áreas de intervenção: 

1. SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

2. SISTEMAS DE TRATAMENTO E DE FILTRAGEM DE ÁGUA 

3. SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA NA EXPLORAÇÃO 

4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

5. METODOS DE REGA E EFICIÊNCIA DE REGA 

6. BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ADICIONAIS 

Que a segui se descrevem mais pormenorizadamente quanto ao enquadramento e elegibilidade. 
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1 SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Consideram-se sistemas de captação e armazenamento as pequenas barragens (obras com altura inferior a 

10 m e capacidade de armazenamento inferior a 100 000 m3), reservatórios, charcas e depósitos ou 

cisternas fixos com afluências naturais próprias ou abastecidos artificialmente. 

Os sistemas de captação e armazenamento de água por via das perdas superficiais por evaporação ou por 

via das perdas sub-superficiais por ruturas, fendas, percolação, etc. conduzem a perdas que podem ser 

minimizadas através de mecanismos de impermeabilização ou cobertura. 

Desta forma, são enquadráveis: 

• Obras condizentes com a redução das perdas de água em sistemas de captação, de recolha e de 

armazenamento de água, constituídos por estruturas em aterro compactado, semi-escavadas ou em 

betão. 

• Obras destinadas à impermeabilização do fundo, paredes, taludes e paramentos e cobertura dos 

sistemas de captação e armazenamento que reduzam comprovadamente as perdas de água por 

infiltração, percolação ou evaporação. 

• Obras que decorram das anteriores e que se destinem à manutenção ou melhoria das condições de 

segurança dos sistemas de captação. São consideradas obras decorrentes a remodelação de 

descarregadores de superfície em soleira livre. 

• Obras de melhoria de descargas de fundo e tomadas de água e respetivo equipamento. 

Não são enquadráveis:  

• Obras que estejam ao abrigo do Regulamento de Segurança de Barragens (Decreto-Lei nº 344/2007 de 

15 de outubro).  

• Aquisição e manutenção de postos de transformação de energia elétrica ou linhas elétricas. 

• Aquisição de depósitos móveis, autotanques, atrelados ou quaisquer outros tipos de depósitos-cisternas 

móveis. 

• Grupos geradores para acionamento de comportas ou qualquer outro equipamento ou com qualquer 

outra finalidade movidos a energias fosseis. 

• Obras de melhoria em descarregadores de superfície dotados de equipamento ou comportas. 

• O fornecimento, a montagem ou reparação de geradores de energia elétrica. 
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2. SISTEMAS DE TRATAMENTO E DE FILTRAGEM DE ÁGUA 

Consideram-se sistemas de tratamento e filtragem de água os equipamentos que permitam melhorar as 

características da água utilizada para rega ou que permitam a realização de tratamentos químicos com 

funções de fertilização ou sanitárias. 

Os sistemas de fertirrigação, associados a sistemas de filtragem, permitem que as dotações de rega sejam 

mais controladas, aplicadas de forma localizada e promovendo o maior aproveitamento de água e 

nutrientes pelas plantas. 

A chegada mais rápida e localizada da água e dos fertilizantes ao sistema radicular, mediante o 

cumprimento de um calendário de rega adequado, permite reduzir o deficit hídrico com as vantagens a 

nível da qualidade da produção e com vantagens ambientais resultantes da menor contaminação dos solos. 

Ao permitir que a parte aérea das plantas se mantenha seca, tal conduz à menor proliferação de pragas e 

doenças contribuindo para a menor aplicação de tratamentos fitossanitários com vantagens ambientais 

evidentes. 

Os sistemas de fertirrigação deverão permitir a aplicação de fertilizantes através da água de rega 

preferencialmente através de sistemas de rega localizada. 

Desta forma são enquadráveis: 

• Sistemas de filtragem e de fertirrigação que conduzam ao uso mais eficiente da água para rega e, como 

tal, à sua poupança. 

• Sistemas de filtragem com funcionamento em pressão cujo elemento filtrante seja em malha, areia ou 

anilhas. 

• Equipamentos de fertirrigação tais como misturadores, injetores, depósitos, válvulas unidirecionais, 

reguladores de pH, entre outros. 

• Obras de construção civil para aplicação e montagem dos sistemas até à laje de fundação, não sendo 

enquadráveis a construção ou reparação de sistemas de proteção, de cobertura, edifícios ou vedações. 

Não são enquadráveis: 

• Sistemas de funcionamento em regime livre dotados de tamizadores, tapetes ou bandas filtrantes. 
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3 SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA NA EXPLORAÇÃO  

Consideram-se sistemas de condução de água na exploração os mecanismos que permitam o transporte de 

grandes volumes de água desde os sistemas de captação e armazenamento até aos sistemas de tratamento 

e filtragem ou sistemas elevatórios. 

Os sistemas de condução de água na exploração poderão ser constituídos por sistemas abertos (valas, 

canais revestidos) ou sistemas fechados (condutas em tubagem com alta ou baixa pressão). 

As perdas mais significativas em sistemas abertos advêm da permeabilidade dos solos, no caso das valas, e 

da permeabilidade dos revestimentos, no caso dos canais. 

As perdas mais significativas em sistemas fechados, constituídos por tubagem, advém das perdas por 

permeabilidade das paredes da tubagem e mais significativamente pelas juntas. 

A eficiência de transporte do caudal de rega é inversamente proporcional às perdas de água, apresentando-

se por ordem crescente de eficiência os seguintes sistemas: 

• Valas não revestidas 

• Canais revestidos 

• Condutas com juntas estanques 

Em função das necessidades de abastecimento a reabilitação dos sistemas tem tido tendência natural em 

optar pela progressão para sistemas mais eficientes. 

Desta forma, são enquadráveis: 

• Obras de substituição de sistemas abertos por redes de condutas, incluindo os respetivos acessórios e 

equipamentos de segurança e manobra (ventosas, descargas de fundo e válvulas de seccionamento).  

• Obras de impermeabilização de canais com telas asfálticas ou de PEAD. 

Não são enquadráveis: 

• Obras de revestimento de valas ou canais com betão ou com telas de PVC. 
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4 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

Consideram-se estações elevatórias os sistemas que têm por finalidade elevar água para cotas mais altas, 

ou que forneçam pressão necessária ao correto funcionamento de equipamentos de rega. 

As estações elevatórias são compostas por grupos de bombagem constituídos por motores e bombas. Em 

função da sua complexidade poderão ter quadros elétricos, posto de transformação e sistemas de controlo, 

medição e comando. 

As estações elevatórias mais complexas destinadas a elevar grandes caudais ou a alturas manométricas 

mais elevadas são instaladas em estruturas fixas. 

Pode tomar-se como regra que as bombas axiais são adequadas para caudais elevados e pequenas alturas 

manométricas e as bombas centrífugas para caudais pequenos e alturas manométricas elevadas. 

Estas características poderão ser alteradas ou otimizadas mediante a instalação de bombas em série ou em 

paralelo. 

Desta forma, são enquadráveis: 

• Estações elevatórias, inseridas em sistemas globais, em que a candidatura da OP comprove a redução do 

consumo de água através das melhorias introduzidas no resto do sistema. 

• Bombas cuja escolha seja justificadamente feita em função do caudal a elevar, da altura manométrica, 

das perdas de carga na conduta elevatória e das curvas características da bomba a adquirir, 

• Bombas de eixo vertical ou horizontal, 

• Unidades motrizes elétricas, 

• Tubagens, válvulas e acessórios necessárias ao correto funcionamento da EE, 

• Quadros elétricos e restante instalação elétrica, 

• Abrigos de proteção constituídos por estruturas metálicas, 

• Grupos submersíveis, 

• Unidades motrizes térmicas, obrigatoriamente acompanhadas de medidas de proteção ambiental para 

retenção de combustíveis e de ruído. 

Não são enquadráveis: 

• Candidaturas em que os melhoramentos a introduzir sejam apenas em sistemas elevatórios, sem que 

sejam introduzidas melhorias nos restantes componentes do sistema de distribuição, 

• Edifícios ou abrigos de proteção. 
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5 METODOS DE REGA E EFICIÊNCIA DE REGA 

A escolha de um sistema de rega depende da quantidade e da qualidade da água disponível, das 

características do solo e dos custos energéticos. 

É dado como ponto assente que o método de rega mais adequado à produção de hortícolas e frutícolas é o 

da rega localizada. 

Tal método permite o uso eficiente da água, em culturas de alto rendimento, em solos com potencialidades 

distintas. 

5.1 REGA LOCALIZADA 

A rega localizada tem potencialidades para aumentar a eficiência de utilização da água uma vez que é 

aplicada a taxas mais reduzidas na proximidade das plantas reduzindo perdas por evaporação, infiltração 

profunda e escoamento superficial. Permite ainda dotações reduzidas por unidade de área cultivada já que 

é regada apenas a área associada a cada gotejador. 

Este tipo de rega permite ajustar as dotações, os tratamentos e a fertilização às reais necessidades das 

plantas, potenciando a produção. 

O controlo das infestantes é melhorado reduzindo a necessidade de tratamentos químicos ou de 

mobilizações do solo. 

A eficiência energética é potencialmente elevada já que os gotejadores funcionam com pressões mais 

baixas que os aspersores.  

O correto funcionamento dos sistemas de rega localizada exige que a água seja convenientemente filtrada. 

A produção das culturas depende do desenvolvimento radicular o que obriga à correta localização dos 

gotejadores e das respetivas dotações. 

Os sistemas de rega localizados obrigam a elevados custos de investimento e de manutenção. 

Considerando que a eficiência de rega destes sistemas será, em termos potenciais, da ordem dos 90% são 

elegíveis sistemas de rega localizada com recurso a gotejadores ou micro aspersores, desde que seja feita 

prova da capacitação técnica do instalador. 

São enquadráveis: aspersores, gotejadores, tubagens, acessórios devendo a candidatura demonstrar que o 

tipo de gotejador preconizado é o mais adequado para as culturas a beneficiar e que está de acordo com as 

características do sistema instalado, nomeadamente com o grau de filtragem. 

6 BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ADICIONAIS 

Em OP mais desenvolvidas na utilização de água, que já apresentem eficiências elevadas, a introdução de 

uma ou mais melhorias ambientais adicionais será determinante para coadjuvar o objetivo dos 7 %.  
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Para efeitos de elegibilidade do sistema de rega melhorado em que se permite uma redução mínima de 7% 

no consumo de água deverão ser comprovados benefícios ambientais adicionais que deverão ser 

evidenciados através de um dos seguintes compromissos:  

1. Membros produtores da OP certificados em modo de produção biológica (MPB) 

2. Membros produtores da OP certificados em modo de produção integrada (PI) 

3. Gestão da rega/Avisos de rega 

4. Redução de aplicação de fertilizantes dando primazia à fertilização racional do solo com efluentes 

pecuários, em conformidade com os princípios da economia circular, comprovada através de 

elaboração do plano de fertilização para a situação antes e depois do projeto, a apresentar em 

conjunto com o pedido de comprovação. 

5. Conservação do solo e redução da erosão do solo, comprovada através de candidatura à ação 7.4 

Conservação do solo do PDR2020. 

6. Instalação de galerias ripícola junto às linhas de água comprovada através de candidatura à ação 

7.11 Investimentos Não Produtivos do PDR2020 

7. Instalação de cortinas/sebes de abrigo nos últimos 3 anos antes da apresentação do projeto, 

comprovadas na situação de referência. 

No caso dos compromissos 1 a 5, para que o benefício ambiental seja reconhecido, pelo menos 80% dos 

produtores associados da OP que sejam abrangidos pelo investimento devem respeitar o compromisso 

respetivo. 

No caso dos compromissos 6 e 7, para que o benefício ambiental seja reconhecido, pelo menos 30% dos 

produtores associados da OP que sejam abrangidos pelo investimento devem respeitar o compromisso 

respetivo. 

Desta forma são também enquadráveis: 

• Custo de adesão e manutenção a sistemas de avisos de rega,  

• Aquisição de equipamento para monitorização da humidade no solo tendo em vista a manutenção 

do regime hídrico do solo nas condições mais adequadas ao estado de desenvolvimento da cultura,  

• Aquisição de estações meteorológicas automáticas, desde que sejam integradas numa rede já 

existente e em que seja garantida a disponibilização e utilização da informação pela OP,  

• Introdução de sistemas de transmissão de dados meteorológicos e ou custos de transferência de 

dados,  
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• Aquisição de software específico e equipamento informático para aplicações com utilização a nível 

das organizações de produtores para controlo e implementação do benefício ambiental adicional,  

• Aquisição de equipamento ou serviços de apoio para a monitorização da evolução da qualidade da 

água de rega.  


