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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 e 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 7.2 - Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais 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, 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), nas quais se
inclui o COTR e COTHN como entidade de referência, responsáveis pela verificação da situação de referência
da OP antes do investimento proposto, importa de forma objetiva delimitar os procedimentos necessários
às Organizações de Produtores e às entidades envolvidas.
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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 e AOP do setor das
frutas e produtos hortícolas, na sua Ação 7.2 - Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais.

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 7.2 - Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais.

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, a verificação da situação de referência e emissão do respetivo parecer. Caso a OP pretenda
recorrer a uma entidade que não o COTR ou COTHN, para obtenção desta verificação, terá que o solicitar
previamente à DGADR, identificando a entidade pretendida.
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.
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.

5.

Definições

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, num mínimo de 15%
e, se for caso disso, de benefícios ambientais adicionais e redução do consumo de água, num mínimo de
7%.
Projeto de beneficiação: partes constituintes do PO que apresentam e justificam que se irá promover a
poupança de água através da reutilização de águas, que de outra forma não voltariam a entrar no ciclo de
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utilização de água pela OP ou pelos seus sócios. Esta poupança é conseguida pela realização de
investimentos em instalações que permitam tratar e recuperar, para outras utilizações, a água utilizada nas
instalações da OP ou dos sócios. Inclui a caracterização dos equipamentos para tratamento da água e a sua
recuperação para outros usos, em termos de redução do consumo de água.
Situação de referência: Quantificação dos volumes de água consumida por origem e respetivo consumo
energético, quando aplicável, na situação antes da implementação do projeto de beneficiação. Para este
efeito deve-se considerar os valores máximos obtidos nos últimos três anos.
Poupança de água: Relação percentual entre o volume total de água reutilizada na situação futura com
projeto e o volume total de água consumida na situação de referência.

6.

Procedimento

Para obtenção da comprovação objeto deste procedimento a OP elabora a “Situação de referência” e o
“Projeto de beneficiação” (MOD 7.2 -1) relativos à implementação da Ação 7.2 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.
6.1.

Documentação a apresentar pela OP

6.1.1

Pedido de verificação da situação de referência

A OP/AOP deve entregar, junto da entidade especializada, documentação relativa à situação de referência
(MOD 7.2-1), ou seja, a quantificação dos volumes de água consumida por origem e respetivo consumo
energético na situação prévia à realização do projeto de beneficiação, que deve ser verificada in loco pela
entidade competente, sendo emitido um parecer de verificação que constitui parte integrante do PO, para
ser remetido à DGADR.
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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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, 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

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 7.2.
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.
6.2.4

Remunerações

Os custos relativos à validação da situação inicial de referência, ou de emissão de comprovação, 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.
6.2.5

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 284321582 Fax 284 321 583

COTHN: Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional
Estrada de Leiria, S/N
2460-059 Alcobaça
Email: geral@cothn.pt
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659

DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa, 3 1949-002 LISBOA
Email: direcao@dgadr.pt
Telefone 21 844 22 00 fax 218442200
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Anexo 2 - Ficha da Ação 7.2 (extrato da EN)
AÇÃO 7.2. - Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais
Justificação ambiental
Esta ação tem por objetivo promover a poupança de água através a reutilização de águas que de outra
forma não voltariam a entrar no ciclo de utilização de água pela OP ou pelos seus sócios.
Ações elegíveis
Investimentos em instalações que permitam tratar e recuperar para outras utilizações a água utilizada
nas instalações da OP ou dos sócios.
-Para ser elegível para apoio, o investimento tem de permitir uma redução de 15% no mínimo no consumo
de água face à situação inicial, comprovado por pessoa ou entidade acreditada para o efeito.
-Quando o investimento na reutilização da água comprovadamente proporcione benefício ambiental
adicional (ex. redução da utilização de energia ou das emissões), os investimentos que se espera venham
a resultar numa redução de pelo menos 7% no consumo de água podem ser também apoiados.
-O investimento em instalações de tratamento e recuperação só é elegível quando conduzir a benefícios
ambientais que vão além do já estabelecido na legislação nacional/regional como obrigatório.
Compromissos inerentes
− Aquisição e instalação de equipamentos para tratamento da água e sua recuperação para outros usos.
− Manutenção da eficácia dos equipamentos instalados durante o período de amortização dos
investimentos efetuados (não elegível para apoio).
Despesa elegível
Custo do investimento.
Critério para cálculo do apoio ou Justificação do apoio:
− Fatura com valores detalhados das despesas 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 7.2-1 - Face

PROGRAMAS OPERACIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DE
PRODUTORES DO SETOR DAS FRUTAS E PRODUTOS
HORTÍCOLAS

Ação 7.2 – Poupança de água mediante a reutilização de águas
residuais

CANDIDATURA
MOD 7.2-1 - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E PROJETO DE BENEFICIAÇÃO

QUADROS
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MOD 7.2-1.1 – Dados Gerais
M OD 7.2 -1.1. DA DOS GERA IS
A ção 7.2 – P o upança de água mediante a reutilização de águas residuais
1- Ide nt if ic a ç ã o da O P o u A P
N o me
M o ra da

Lo c a lida de
T e le f o ne

C ó digo P o s t a l

N IF A P

E m a il

2 - T é c nic o R e s po ns á v e l int e rlo c ut o r na O P o u A P
N o me
T e le m ó v e l

E m a il

3 - D a do s G e ra is
3 .1 P e rí o do do P ro gra m a O pe ra c io na l

20_ _
__

20 _ _

a

3 .2 D ire ç ã o R e gio na l de A gric ult ura e P e s c a s
3 .3 O bje t iv o de P o upa nç a de á gua ( %)

3 .4 Á re a ge o grá f ic a a v a lida r ( ha )

4 - C a rt o gra f ia ( a ne xa r S ha pe s - f ile à e s c a la 1:10 ,0 0 0 )

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.
5 - E nqua dra m e nt o e de s c riç ã o da s a t iv ida de s de s e nv o lv ida s pe la O P / A P

6 - C a ra c t e riza ç ã o ge ra l da s e xplo ra ç õ e s a grí c o la s e nv o lv ida s
v
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MOD 7.2-1.2 – Quadro Global
MOD 7.2 -1.2. Quadro Global
Ação 7.2 – Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais
Ano de referência

20XX
SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

QUADRO 1
Água consumida na exploração agrícola/OP

Tipo de consumo da água

Volume (m3)

Consumo
de energia
(kW) (1)

0

0

Rega
Lavagem
Outro(s ):

TOTAL

(1) Apena s qua ndo s e prevê como benefíci o a mbi enta l a di ci ona l a reduçã o da uti l i za çã o de energi a

QUADRO 2
X1 - Consumo - Rega
Cultura

Área

Dotação
(m3/ha)

Volume
(m3)

0

0

0

TOTAL/REGA

SITUAÇÃO FUTURA COM PROJETO DE BENEFICIAÇÃO
QUADRO 3
Origem das águas residuais tratadas com base nos investimentos elegíveis
VOLUME
(m3/ano)
(%)

Origem das águas residuais tratadas

Tipo de infraestruturas de
armazenamento/

Lavagem (pavimentos , frutos , hortículas , ins talação,
veículos , etc.)
Drenados de culturas forçadas
Efluentes pecuários (chorume)
Outra(s):

TOTAL POTENCIAL REUTILIZÁVEL

0

0%

QUADRO 4
Utilizações potenciais
Uso potencial
Rega
Lavagem
Outro(s ):

Volume (m3)

%

0

0%

TOTAL

Água total cons umida na s ituação de referência

(0)

(m3 )
Água total cons umida na s ituação com projeto
(m3 )

(A)

Poupança de
água (%)

3

0

(B)

Água cons umida não reutilizada (m )

(C)

Água cons umida reutilizada (m )

0
0

Poupança de água consumida (%) = C/A x 100
ou C/O x100 ?? - A confirmar com GPP

#DIV/0!

3

QUADRO 5
Água consumida na exploração agrícola/OP

Tipo de uso

0

Volume de água consumido
na situação futura com
Não
Reutilizado
reutilizado

(Após projeto de beneficiação)

TOTAL

Rega
Lavagem

TOTAL

0

0

0
0

QUADRO 5.1
X -

NECESSIDADES DE ÁGUA TOTAL (m 3 )

0

X1 - Necessidades de água - Rega (Após projeto de beneficiação)
Cultura

Dotação

Área

3

(m /ha)

TOTAL/REGA

Volume (m3 )

0

X2 - Necessidades de água - Lavagem (Após projeto de beneficiação)
m

3

X3-Xn Necessidades de água - Outras (Após projeto de beneficiação)
X4
X5

m3
m3

X6

m
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MOD 7.2-1.3 - Caracterização da situação de referência
MOD 7.1-1.3 CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Ação 7.2 – Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais
REGA
CONSUMO DE ÁGUA

Total de água consumida (m3)

ENERGIA (1)

0

Energia consumida (kW)

CULTURA REGADA
CONCELHO

FREGUESIA

DESIGNAÇÃO DA
EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA

N.º PARCELÁRIO
[SUBPARCELA]

ÁREA [ha]

CONTADOR DOTAÇÃO BRUTA VOLUME BRUTO

ANO DA
ROTAÇÃO
CÓD. IFAP

ENERGIA CONSUMIDA (1)

DESIGNAÇÃO
[S/N]

[m3 /ha]

[m3 ]

[kW]

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
(1) Apenas quando se prevê como benefício ambiental adicional a redução da utilização de energia
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MOD 7.2-1.4 - Caracterização do investimento
MOD 7.2-1.4 SITUAÇÃO FUTURA COM PROJETO DE
1. GLOBAL

BENEFICIAÇÃO / CARACTERIZAÇÃO DO
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO GERAL
DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _

Período temporal previsto para o investimento
Tipo de
investimento

Designação do
equipamento
ou serviço

Ano 1
2 0 _ _

Ano 2
2 0 _ _

Ano 3
2 0 _ _

Ano 4
2 0 _ _

Valor total

Ano 5

Quantidade

Valor unitário
€

2 0 _ _

€

% do tota l

Área alvo

ha

Produtores alvo

%

TOTAL

INVESTIMENTO Ano 1

(20 _ _

)

DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _
Valor total

Tipo de
investimento

Designação do
equipamento Quantidade
ou serviço

Valor
unitário
€

€

Área alvo

% do tota l

ha

Produtores alvo
%

n.º

% do tota l

TOTAL

INVESTIMENTO Ano 2

(20 _ _

)

DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _
Valor total

Tipo de
investimento

Designação do
equipamento Quantidade
ou serviço

Valor
unitário
€

€

Área alvo

% do tota l

ha

Produtores alvo
%

n.º

% do tota l

TOTAL

INVESTIMENTO Ano 3

(20 _ _

)

DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _
Valor total

Tipo de
investimento

Designação do
equipamento Quantidade
ou serviço

Valor
unitário
€

€

Área alvo

% do tota l

ha

Produtores alvo
%

n.º

% do tota l

TOTAL

INVESTIMENTO Ano 4

(20 _ _

)

DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _
Valor total

Tipo de
investimento

Designação do
equipamento Quantidade
ou serviço

Valor
unitário
€

€

Área alvo

% do tota l

ha

Produtores alvo
%

n.º

% do tota l

TOTAL

INVESTIMENTO Ano 5

(20 _ _

)

DESIGNAÇÃO DA OP:
PERÍODO DO PO:

_ _ _ _

a

_ _ _ _
Valor total

Tipo de
investimento

Designação do
equipamento Quantidade
ou serviço

Valor
unitário
€

€

% do tota l

Área alvo
ha

Produtores alvo
%

n.º

% do tota l

TOTAL
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Anexo 4 - Modo de apresentação das Candidaturas
1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A situação de referência deverá apresentar, quando aplicável:
1.1.
C
aracterização das explorações agrícolas (área, culturas, etc.), sua localização à escala 1:25 000, incluindo a
localização das parcelas à escala 1:5 000.
1.2.
C
onsumo total de água na exploração agrícola, por tipo de utilização (ex: rega/cultura; limpeza das
instalações e máquinas, entre outras).
1.3.
C
onsumo total de energia na exploração agrícola, por tipo de utilização (ex: rega/cultura; limpeza das
instalações e máquinas, entre outras)
1.4.
C
onsumo anual de água e de energia na rega por parcela/cultura (o consumo de energia apenas quando se
prevê como benefício ambiental adicional a redução da utilização de energia)
1.5.
I
ndicação e caracterização dos aspetos suscetíveis de melhoria, tendo em vista à poupança de água através
da reutilização da água residual tratada.
2. PROJETO DE BENEFICIAÇÃO
O projeto de beneficiação de reutilização de águas residuais deverá apresentar um documento técnico que
inclua, entre outros aspetos e quando aplicável, a seguinte informação:
2.1.
I
dentificação das explorações agrícolas que irão beneficiar nos investimentos da ação 7.2 (Designação; área;
titularidade; freguesia; concelho) e do produtor agrícola (Nome; NIF; NIFAP; Endereço; Código postal;
Telefone; Localidade; Freguesia; Concelho);
2.2.
escrição do projeto de reutilização de água residual, a incluir:

D

2.2.1. Origem(ns) e destino(s) da (s) água(s) residual(is)
2.2.2. Previsão do volume de água(s) residual(is) anual a reutilizar na exploração, por tipo de uso
potencial, e dos consumos de água de rega anuais da cultura recetora;
2.2.3. Tratamento(s) da água(s) residua(is) (caso aplicável);
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2.2.4. Previsão da qualidade da água residual com base em análises a parâmetros agronómicos,
químicos, microbiológicos e de compostos orgânicos, caso aplicável, tende em vista o(s) destino(s)
fina(is) potencia(is).
2.2.5. Caracterização do reservatório de recolha/armazenamento da água residual (tanque ou charca)
2.2.6. Equipamentos de captação/condução/transporte/distribuição da água residual
2.2.7. Órgãos e mecanismos de segurança do sistema
2.2.8. Monitorização da qualidade da água residual a reutilizar
2.2.9. Peças desenhadas, quando aplicável
2.2.10. Outros
2.3. Indicação da poupança de água prevista com a reutilização da água e do benefício(s) ambiental(is)
adicional(is), quando aplicável (ex. redução da utilização de energia ou das emissões)
2.4. Tipo e montante dos investimentos previstos no projeto de beneficiação: Global (Por programa
operacional) e por ano do PO
2.5. Outros elementos complementares considerados necessários à avaliação do projeto;
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Anexo 5 – Orientações técnicas para enquadramento dos investimentos
A implementação do projeto de beneficiação pressupõe a promoção da poupança de água através a
reutilização de águas que de outra forma não voltariam a entrar no ciclo de utilização de água pela OP ou
pelos seus sócios, que inclui investimento em instalações que permitam tratar e recuperar para outras
utilizações a água utilizada nas instalações da organização de produtores ou seus associados
1. Obrigações:
a) Consoante o destino da água residual tratada, a OP deve cumprir o estabelecido no Decreto-Lei n.º
236/1998, de 1 de agosto, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de
proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos.
i) Capítulo V – art.º 58.º - números 3 e 4: Procedimentos de licenciamento e autorização para utilização de
águas residuais na rega.
ii) Anexo XVI: Valores Máximos Recomendados (VMR) e Valores Máximos Admissíveis (VMA) dos
parâmetros a analisar no caso de qualidade das águas destinadas a águas para rega.
b) Quando se trate da reutilização da água na rega de culturas deve atender às seguintes normas:
i) Norma Portuguesa NP 4434:2005, relativa à reutilização de águas residuais urbanas tratadas na rega e que
define uma série de critérios e procedimentos a adotar na rega e de monitorização da zona potencialmente
afetada por essa rega, bem como requisitos de qualidade das águas residuais urbanas tratadas destinadas à
rega, a considerar também, na análise das águas residuais tratadas, para rega.
ii) ISO 16075-1:2015, Guia de utilização de águas residuais tratadas em projetos de rega. Parte 1: A base de
um projeto de reutilização em rega; ISO 16075-2:2015, Guia de utilização de águas residuais tratadas em
projetos de rega. Parte 2: Desenvolvimento do projeto; ISO 16075-3:2015, Guia de utilização de águas
residuais tratadas em projetos de rega. Parte 3: Componentes de um projeto de reutilização em rega; ISO
16075-4:2016, Guia de utilização de águas residuais tratadas em projetos de rega. Parte 4: Monitorização.
c) Aquando da apresentação do projeto de beneficiação e para efeitos de pedido de comprovação a entidade
competente, a OP deve remeter a minuta “Compromisso sobre a qualidade da água reutilizada” apresentada
no anexo 5 devidamente assinada, datada e carimbada.
2. O desenvolvimento do projeto de beneficiação deve atender aos seguintes aspetos:
2.1 Incluir o dimensionamento e a caracterização do reservatório de armazenamento da água residual (Tipo
de reservatório, tempo de armazenamento, volume de máximo de armazenamento, estimativa do
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volume a armazenar). O reservatório de armazenamento (tanque ou charca) recetor da água residual
deve ser devidamente impermeabilizado, com capacidade para armazenar os efluentes drenados no
período que mediar a sua produção e a futura reutilização.
2.2 Caracterizar as instalações de tratamento adicional da água residual: Filtração; desinfeção; etc. (quando
aplicável).
2.3 Caracterizar o sistema de distribuição da água residual (estações de bombagem, tubagens e acessórios)
2.4 O projeto de reutilização da água tratada deve atender aos seguintes aspetos:
a) Prever a existência de pelo menos um ponto de controlo da rega e drenagem por cada sector de
rega/parcela, consoante o caso;
b) Prever a monitorização da qualidade da água a reutilizar na rega ou noutro destino e dos drenados
da cultura a regar, quando aplicável, em termos do previsto no Decreto-Lei n.º 236/1998, de 1 de
agosto;
c) Incluir dispositivo(s)/válvula(s) de segurança a montante do reservatório de armazenamento, que
interrompa o caudal entrado na bacia de receção em caso do volume máximo desta seja atingido.
d) O reservatório de armazenamento e todos os seus componentes devem prever órgãos de segurança
adequados, de forma a prevenir eventuais derrames provenientes dos reservatórios neles contidos.
e) Incluir sinalética adequada de modo a permitir a imediata constatação de que se trata de uma zona
sujeita à rega com águas residuais.
f)

Utilizar tubagem e demais acessórios do sistema de condução da água residual e de rega com
características que cumpram os requisitos para a rega com água residual (cor, material, etc..). Todo
o equipamento de condução da água residual e de rega deve conter, de forma visível, sinalética que
indique “ Água não potável”.

g) Estabelecer as distâncias e períodos de segurança e de salvaguarda a pessoas, aglomerados
populacionais, culturas, animais, cursos de água, entre outros.
3. Investimentos elegíveis:
- Reservatório de armazenamento da água residual
- Tratamento adicional da água residual: Filtração; decantação, desinfeção (quando aplicável).
- Sistema de bombagem, distribuição e segurança da água residual (estações de bombagem, tubagens e
acessórios, órgãos de segurança).
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- Infraestruturas e/ou equipamentos de controlo da rega e drenagem por cada sector de rega/parcela,
consoante o caso;
- Monitorização da qualidade da água a reutilizar na rega ou noutro destino e dos drenados da cultura a
regar, quando aplicável;
- Dispositivos/válvulas de segurança (incluindo a montante do reservatório de armazenamento, entre
outros).
- Sinalética de aviso (ex: “Atenção: Rega com águas residuais“, “Água não potável”, outros adequados).
- Outros investimentos que permitam tratar e recuperar a água a reutilizar, nas instalações da OP ou dos seus
associados.
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Anexo 6 - Minuta de compromisso sobre a qualidade da água reutilizada da Organização/Associação de
Produtos candidata à ação ambiental 7.2

“A OP/AOP ______________________________________________________________compromete-se,
de forma declarativa, a que a qualidade da água reutilizada na situação futura com projeto cumpre os
requisitos estabelecidos nos diplomas legais e normativos em vigor, em função da tipo de uso.”

Data: ________________________

_______________________________________________________________________________
Assinatura e nome da Direção da OP/AOP (com carimbo)
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