
ACTA Nº 1 
 

Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal 
 

Ao terceiro dia do mês de Julho de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu a Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal para 
uma reunião extraordinária, no Auditório do Centro de Artes de Vila Velha de 
Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------- 
Ponto um: - Informações;------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois: - Discussão e aprovação do Regulamento para as Campanhas 
Anuais de Rega no PRAHA (Perímetro de Rega do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Açafal) e SIGIPRA (Sistema de Gestão Integrado do 
Perímetro de Rega do Açafal);----------------------------------------------------------------- 
Ponto três: - Ratificação das autorizações dos pedidos para Abastecimento 
Precário;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: - Informações sobre nova legislação em vigor, ou a entrar em 
vigor brevemente;---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: - Outros assuntos.---------------------------------------------------------------- 
A mesa era constituída por dois elementos da Direcção, o Presidente o Sr. 
José Carlos Soares, o Sr. Nuno Ferro e por um elemento do Conselho Fiscal o 
Sr. Domingos Castelo.---------------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente tomou a 
palavra e deu inicio à sessão, fazendo um breve resumo de todo o processo da 
criação do Regadio do Açafal passando pela construção da barragem até ao 
momento actual.------------------------------------------------------------------------------------ 
No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentado por 
data show para que toda a Assembleia pudesse acompanhar, o Regulamento 
para as campanhas de Rega, elaborado pela Direcção da Junta de 
Agricultores do Regadio do Açafal e aceite pelos Serviços Técnicos do 
Ministério da Agricultura. As explicações foram dadas sobre cada capítulo, 
artigo a artigo para que todos pudessem ficar elucidados dos seus direitos e 
deveres como proprietários, rendeiros ou regantes ou utilizadores do perímetro 
de rega, assim como, dos utilizadores em regime precário desta mais-valia 
que é a água da barragem e toda a rede de rega, seja ela por gravidade ou por 
pressão. Depois de uma pormenorizada explicação, foi posto a aprovação pela 
Assembleia, pelo método de braço no ar. O regulamento foi aprovado sem 
nenhuma alteração por maioria apenas com duas abstenções, ficando apenso 
a esta acta em anexo.---------------------------------------------------------------------------- 
Foi questionado o Sr. Presidente, por um proprietário do perímetro de rega, 
porque motivo nunca ter sido contactado anteriormente sobre a construção do 
regadio, e só agora quando surge a necessidade de pagar as quotas de 
conservação e exploração.---------------------------------------------------------------------- 
A mesa prontamente lhe respondeu de que todas as Assembleias Gerais 
tinham sido publicadas em jornais regionais, assim como expostas em locais 
públicos, se não teve conhecimento este não se pode imputar à Junta de 
Agricultores do Regadio do Açafal.------------------------------------------------------------ 
Seguiu-se o ponto três, onde foram apresentadas cinco candidaturas para 
autorização de abastecimento precário fora do perímetro de rega. Estas foram 
apresentadas à Assembleia, que as aprovou por maioria com duas 
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 



Referente a este ponto, foi proposto por um elemento da Assembleia, de que 
para esta campanha de rega, a Direcção possa decidir sobre eventuais 
candidaturas que venham a ser apresentadas, para evitar convocação de uma 
nova Assembleia de Agricultores. Esta proposta também foi aprovada por 
maioria.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto quatro, este foi sendo chamado à atenção da 
Assembleia aquando da apresentação do regulamento, não sendo necessário 
aprofundar mais este assunto.------------------------------------------------------------------ 
No quinto e ultimo ponto da ordem de trabalhos foi apresentado à Assembleia o 
Sistema de Gestão Integrado do Perímetro de Rega do Açafal “SIGIPRA”, 
programa informático, com todas as valências em termos de identificação das 
parcelas e proprietários, assim com de facturação e gestão do nível da 
barragem entre outras que venham a ser consideradas úteis pela Assembleia 
de Agricultores. É considerada uma ferramenta fundamental de trabalho para a 
Direcção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram dados os parabéns públicos por um elemento da Assembleia ao 
Presidente Sr. José Carlos Soares, autor desta ferramenta tão importante para 
a gestão do regadio, afirmando este que oferecia este trabalho aos Agricultores 
do Regadio do Açafal.---------------------------------------------------------------------------- 
Segue em anexo a folha de presenças da Assembleia.--------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente acta, contende duas páginas que depois de lida e aprovada 
vai ser assinada pelo presidente e por mim, Domingos Castelo, que a 
secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------- 


