
ACTA N.º4 
 

Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
 

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e dezassete pelas vinte 
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Agricultores dos Regadios de 
Ródão para uma reunião ordinária, na sala polivalente do Centro de Artes de 
Vila Velha de Ródão. Não estando presente, o número suficiente de Regantes 
para esta se realizar, teve a mesma início meia hora mais tarde, com a 
presença de dezassete regantes conforme folha de presenças, e a seguinte 
ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Informações;------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois – Balanço da Campanha de 2016;--------------------------------------------- 
Ponto três – Apresentação, discussão e aprovação dos relatórios e contas do 
exercício 2016;-------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega 
de 2017;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – Informação e discussão da intenção de candidatura a projecto de 
investimento ao PDR 2020.--------------------------------------------------------------------- 
Ponto seis – Eleição da nova Junta de agricultores para o ano de 2017.--------- 
Ponto oito – Outros assuntos de interesse dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
A mesa era constituída por Luís Alberto Rodrigues da Costa, na qualidade de 
representante do Conselho Fiscal, Nuno Miguel Ferro Tavares, Nuno António 
Esteves Santana Crisóstomo Camilo que a presidio na qualidade de Presidente 
da Junta, e de Maria Adelaide Esteves Almeida Caçador, que secretariou esta 
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes do início da ordem de trabalhos, o presidente da mesa deu informação 
aos presentes do seguinte:---------------------------------------------------------------------- 
a) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta do Técnico Superior Jorge Manuel Carreiro Filipe, em representação do 
Regante n.º 42 – Município de Vila Velha de Ródão.------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, o presidente da 
reunião deu a apresentação do projecto para o aumento do perímetro de rega 
na zona do Açafal para o Coxerro e na zona dos Tamujais para o Monte do 
Cabeço.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente deu a 
palavra ao responsável pelos Serviços dos Regadios de Ródão, que procedeu 
a análise e informação dos presentes, da forma como tinha decorrido a 
Campanha de Rega 2016, que de uma forma geral se pode considerar como 
normal, tendo iniciado em 07/06/2016 e terminado em 19/10/2016, sendo 
apresentado o balanço da mesma.------------------------------------------------------------ 
No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, para a discussão e 
aprovação os Relatórios e Contas do Exercício de 2016.------------------------------- 
Foi apresentada uma breve resenha sobre a fusão das duas áreas do regadio. 
De seguida foram apresentados os resultados do ano de 2016. Foi também 
referido que existe uma parcela elevada de valores a receber dos regantes, 
que não cumprem os prazos de pagamento, sendo que alguns casos já se 
encontram em cobranças coercivas.---------------------------------------------------------- 



Na rubrica de “outras contas a pagar” o valor de 35.856,84 que a 
Coutada/Tamujais tem a haver, valor esse que se tem acumulado e que para o 
qual se apresentou uma proposta de transformar esse passivo para a rubrica 
“outros instrumentos de capital próprio” que se integra os fundos patrimoniais. 
A referida proposta foi aprovada com treze votos a favor e uma abstenção. 
De seguida o presidente do Conselho Fiscal apresentou o relatório do parecer 
daquele órgão, relativamente às contas apresentadas referentes ao exercício 
de 2016, dando parecer favorável à apresentação feita pela Direcção  da Junta 
de Agricultores dos Regadios de Ródão, segundo o qual o lucro incorrido no 
exercício de 2016, no valor de 4.170,28 (quatro mil, cento e setenta euros e 
vinte e oito cêntimos), seja transferido para a rubrica de “resultados” 
transitados”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi posteriormente aprovado o relatório do exercício de 2016 com treze votos a 
favor e uma abstenção. 
No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, sobre o Tarifário 
para a Campanha de Rega do ano 2016, foi aprovada uma proposta com treze 
votos e uma abstenção de se manter os mesmos valores das taxas de 
conservação e exploração em vigor, e ainda, a permuta temporária do direito 
de rega de uma área interna para uma externa, enquanto rega externa.----------- 
No que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, Informação e 
discussão da intenção de candidatura a projecto de investimento ao PDR 2020, 
foi apresentada a intenção de apresentação de um projecto de investimento, 
com o objectivo de resolver o problema de rega no Monte do Cabeço alargando 
o perímetro de rega a partir do Açafal e da Coutada/Tamujais beneficiando os 
agricultores da zona do Coxerro e Mingarou, incluindo os regantes externos, 
propondo-se que a zona do Mingarou seja regada a partir da Barragem da 
Coutada e o restante do Açafal e alargando-se à zona do Coxerro.----------------- 
No que diz respeito ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi solicitado pelo 
presidente aos presentes que apresentassem as listas para a eleição aos 
corpos sociais da nova Junta de Agricultores dos Regadios de Ródão para o 
ano de 2017, conforme mandam os Estatutos.-------------------------------------------- 
Foi apresentada uma única lista para a Junta de Agricultores para o ano de 
2017, que fica apensa a esta acta, constituída por:--------------------------------------- 
Junta de Agricultores - Vogais – Nuno António Crisóstomo Camilo, João Paulo 
Belo Valente, Pedro Miguel da Silva Caldeira em representação da Companhia 
do Lucriz – Sociedade Agro-Alimentar, Lda., Carlos José Dias Lourenço e Nuno 
Miguel Ferro Tavares.----------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Agricultores - Vogais suplentes – Eduardo Vaz Alves, Fernando 
Carmona Pires, José António Pires Figueiredo, José Paulo dos Reis Dias e 
Rogério Castelo Rouco em representação de António Pires Mota.------------------- 
Conselho Fiscal – Vogais - 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 e Maria Adelaide Almeida Caçador.--------------------------------- 
Conselho Fiscal – Vogais suplentes – António Pires Cardoso, Luís Manuel 
Machado Coutinho Dias e João Pires Lourenço.------------------------------------------ 
A lista posta a votação, foi aprovada por doze votos a favor e um contra.--------- 
No que diz respeito ao ponto sete da ordem de trabalhos em “Outros assuntos 
de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas”, o regante Carlos Lourenço 



informou que relativamente à nova sede da Junta de Agricultores, tinha a 
autarquia cedido a cave da antiga casa de função, localizada no Porto do Tejo.- 
E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente acta, contendo sete páginas que depois de lida e aprovada, 
vai ser assinada pelo presidente e por mim, Maria Adelaide Esteves Almeida 
Caçador, que a secretariei.---------------------------------------------------------------------- 
 


