ACTA N.º2
Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas
quinze horas, reuniu a Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal para
uma reunião ordinária, na sala de exposições do Centro de Artes de Vila Velha
de Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------Ponto 1 - Informações;---------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Balanço da Campanha de 2009;-------------------------------------------------Ponto 3 - Discussão e aprovação de proposta de alteração ao Regulamento
para as Campanhas Anuais de Rega no PRAHA (Perímetro de Rega do
Aproveitamento Hidroagrícola do Açafal);--------------------------------------------------Ponto 4 - Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas do
Exercício de 2009;--------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega do
ano 2010 a aplicar no PRAHA;----------------------------------------------------------------Ponto 6 - Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2010;------------------Ponto 7- Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------A mesa era constituída por Domingos A. Castelo, Nuno Ferro Tavares e José
Carlos Soares, sendo presidida por este último.------------------------------------------No início da reunião, foi solicitado a Assembleia de Agricultores a alteração da
ordem de trabalhos, de forma a que o Ponto 4 fosse antecipado na sua
discussão, em virtude do membro do Concelho Fiscal - Sr. Eng.º Luís Costa,
não poder permanecer durante toda assembleia por motivos profissionais, pois
havia um parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do Exercício
de 2009, o que tornava conveniente a sua presença durante a apresentação
deste ponto. A presente alteração foi votada favoravelmente, por toda a
assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------Também condicionou esta assembleia a falta de electricidade, que se verificou
minutos depois desta ter início. A direcção da Junta de Agricultores tinha como
base de apresentação a projecção da maioria dos assuntos da convocatória, o
que obrigou que a uma apresentação verbal.---------------------------------------------No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da
reunião deu as seguintes informações:-----------------------------------------------------a)- Da situação dos estragos causados pelas cheias no período de 23 de
Dezembro a 28 de Dezembro de 2009, com a informação dada à DRAPC
acompanhada de um pedido de ajuda para a reparação de equipamentos e
infraestruturas. Estão previstas obras de beneficiação na zona inferior da
Barragem (descarregador de superfície), e envolventes.------------------------------b)- Do envio de uma carta de agradecimento, à Junta de Freguesia de Vila
Velha de Ródão pelo apoio dado à Junta de Agricultores.-----------------------------c)- Também de o envio de uma carta de agradecimento, à Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão pelo apoio dado à Junta de Agricultores;-------------------d)- Do convite feito um regante em situação de Abastecimento Precário, para
assistir à reunião como observador, mantendo a ideia iniciada na reunião
anterior, da presença de um regante nessa situação e num sistema de
rotatividade.-----------------------------------------------------------------------------------------e)- Sobre a aplicação da TRH (Taxa de Recursos Hídricos) a breve prazo no
PRAHA (Perímetro de Regada do Aproveitamento Hidroagrícola do Açafal),

segundo informações da sessão de esclarecimento promovida pela ARH-Tejo,
em Castelo Branco na data de 25 de Janeiro de 2010.---------------------------------No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da Junta
de Agricultores procedeu a análise e informação dos presentes da forma como
tinha decorrido a Campanha de Rega 2009. De salientar:-----------------------------a)- Foram efectuadas notificações pela Junta de Agricultores aos regantes,
necessárias para um regular funcionamento do PRAHA.------------------------------b)- No decorrer deste ano e anos transactos tem sido o PRAHA atravessado
por provas de todo-o-terreno (aparentemente autorizadas), do facto, e pela
constatação dos regantes e também da direcção da Junta de Agricultores, temse verificado estragos, seja ao nível dos caminhos agrícolas, seja
inclusivamente de equipamentos das propriedades (vedações), como ainda, do
paredão sul da barragem (talude) e acesso à Torre de Captação, etc.. No
sentido de esclarecer, qual a legislação que rege este tipo de desportos
motorizados, foi pedida a colaboração do representante do regante Município
de Vila Velha de Ródão (Câmara Municipal), na pessoa do Sr. Eng. Jorge
Filipe.-------------------------------------------------------------------------------------------------c)- O verão prolongado obrigou que a Campanha de Rega 2008, termina-se
mais tarde que o previsto.----------------------------------------------------------------------d)- De igual forma, o Inverno e a Primavera com baixas precipitações obrigou,
que a data de início da Campanha de Rega 2009 fosse antecipada.---------------e)- Os métodos de rega utilizados por alguns regantes tem que melhorar,
porque se verifica um exagero no gasto de água, quando comparada com área
regada, devendo-se fazer uma melhor gestão da água.--------------------------------f)- Pode-se considerar que a Campanha de Rega 2009, decorreu de forma
regular.-----------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentado para
discussão e aprovação o projecto REGULAMENTO n.º 01/2010 de 27 de
Fevereiro, sobre proposta da direcção da Junta de Agricultores, para a
alteração 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) em vigor e aprovado em 3 de Julho de 2009. A alteração ao
Regulamento advém da necessidade de alterar alguns termos, de forma a os
adequar aos termos do Regulamento da Obra, e também de algumas lacunas
que o mesmo continha, e que são agora corrigidas e supridas pelo novo
projecto. O REGULAMENTO n.º 01/2010 de 27 de Fevereiro foi aprovado por
unanimidade dos presentes.-------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi apresentado
para discussão e aprovação o Relatório e Contas do Exercício de 2009,
elaborado pela Direcção da Junta de Agricultores, Técnico Oficial de Contas e
Conselho Fiscal. O presidente da Junta de Agricultores procedeu a uma análise
comentada do mesmo, da mesma forma o presidente do Conselho Fiscal fez
uma análise relativa às contas de 2009. Deste relatório, concluí-se que o
mesmo para além de fazer uma análise e descrição do exercício de 2009,
também contém, algumas das considerações com as necessidades a executar
no futuro. O Relatório e Contas do Exercício de 2009 foi aprovado por
unanimidade dos presentes.-------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi apresentada para
discussão e aprovação a Tabela de Preços com os tarifários a aplicar na

Campanha de 2010. Foi levantada a questão pelo regante Sr. João Pires
Lourenço, de que os agricultores não regantes eram os mais prejudicados com
a nova tabela para a Campanha de 2010. Depois de explicados todos os
valores, chegou-se á conclusão de que não eram valores assim tão
significativos, pois a sua aplicação referia-se a valores anuais e não de
aplicação mensal, como o regante pensava. A Tabela de Preços de 2010 foi
aprovada por unanimidade dos presentes--------------------------------------------------.
No que diz respeito ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi feita a eleição da
Junta de Agricultores para o ano de 2010, que ficou constituída por: Vogais José Carlos Lopes Soares em representação de Maria da Graça Rosado
Trigueiros de Aragão; José Paulo Reis Dias; Nuno António Crisóstomo Camilo;
Nuno Miguel Ferro Tavares; José António Pires Figueiredo. Conselho Fiscal Luís Alberto Rodrigues da Costa em representação de Maria Manuel Carmona
de Figueiredo Nogueira Rodrigues da Costa; Domingos António Mateus
Castelo em representação de Joaquim Pires Castelo, Herdeiros; João Pires
Lourenço.--------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto sete da ordem de trabalhos foram abordados os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------a)- Um dos sectores que mais trabalho e problemas tem dado á Junta de
Agricultores do Regadio do Açafal, é o sector de rega de alta pressão. Por duas
razões: - A primeira é porque os custos com a bombagem e manutenção do
equipamento de bombagem e fornecimento de electricidade que exige
garantias e pagamento à EDP não só do consumo durante a campanha mas
também de uma taxa nos restantes meses do ano. A segunda são as
constantes faltas de cumprimento das obrigações assumidas pelo rendeiro da
Agro-Vale do Lucriz, SA., na pessoa do Sr. João Galvão representante da
Sociedade Agrícola J. P. Galvão, Lda..-----------------------------------------------------b)- Foi proposto e votado por unanimidade pelos presentes, de o envio por
parte da direcção da Junta de Agricultores de uma notificação em carta
registada com aviso de recepção ao regante Sociedade Agrícola J. P. Galvão,
Lda., e com conhecimento à proprietária Agro-Vale do Lucriz – Empreendimentos Agro-Pecuários, Florestais e Cinegéticos, SA. e à DRAPC (Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro), com o seguinte teor:-----------------“De acordo com aprovado em Assembleia Geral de Agricultores do Regadio do
Açafal, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2010, vem a Direcção da Junta,
notificar V.ª Ex.a. que no prazo máximo de 15 (Quinze) dias à data desta
notificação, que informe por escrito da sua decisão de não proceder à
continuação do abastecimento de água a partir do sistema por pressão do
PRAHA (Estação Elevatória/Bombagem no Açafal para o depósito instalado no
Monte do Cabeço), e manifestada na sequência de conversa telefónica com o
Presidente da Junta.-----------------------------------------------------------------------------Informa-se também que:------------------------------------------------------------------------- O desligamento do sistema actual (energia eléctrica) só terá efeito a partir do
efectivo corte, e após a devida autorização e parecer dos serviços da DRAPC,
pois a área servida pelo abastecimento por pressão é parte integrante do
PRAHA, e fez parte do pedido ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural e Pescas para a autorização e organização da obra, bem como pela
exploração e conservação da mesma;------------------------------------------------------- Não fica V.ª Ex.a. isento das Taxas e Quotas inerentes à conservação e
manutenção definidas no Regulamento para as Campanhas Anuais de Rega

no PRAHA e SIGIPRA (Sistema de Gestão Integrado do Perímetro de Rega do
Açafal) de 03 de Julho de 2009 e com Regulamento n.º 01/2010 de 27 de
Fevereiro de 2010, aprovados e ratificados em Assembleia Geral de Regantes;- Os débitos até à data existentes ou a existir, e relativos às facturas emitidas
sobre o ponto 2) – Quota de Exploração, da Opção B da alínea b) – Sistema de
abastecimento por Alta Pressão (SAP) / Bombagem (SAB), do Artigo 4.º do
Regulamento n.º 01/2010, de 27 de Fevereiro de 2010 em vigor, só se
consideram vencidos, após a boa liquidação dos mesmos;---------------------------- A esta notificação se será dado, informação aos serviços competentes da
DRAPC (Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro), e à entidade
da qual é rendeiro.”-------------------------------------------------------------------------------Foi também declarado pela maioria dos presentes, que os regantes de Baixa
Pressão não estão dispostos a assumir, qualquer encargo nem
responsabilidade, com o sector de rega de Alta Pressão.-----------------------------c)- Autorização sob proposta da Direcção da Junta de Agricultores da
Renovação do Abastecimento Precário, à Rede de Baixa Pressão, para a
Campanha de Rega do ano de 2010 aos regantes nesta situação, desde que
cumpridas todas as obrigações que o Regulamento n.º 01/2010 de 27 de
Fevereiro a isso obriga. Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos
presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------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, contendo quatro páginas que depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelo presidente e por mim, Domingos Castelo, que a
secretariei.-------------------------------------------------------------------------------------------

