ACTA N.º5
Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal
Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, pelas
vinte horas e trinta minutos, 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 2011;--------------------------------------------------Ponto 3- Discussão e aprovação do “Regulamento – Redes Particulares de
Rega e Drenagem” no PRAHA (Perímetro de Rega do Aproveitamento
Hidroagrícola do Açafal).------------------------------------------------------------------------Ponto 4- Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas do
Exercício de 2011;--------------------------------------------------------------------------------Ponto 5- Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega do
ano 2012 a aplicar no PRAHA;----------------------------------------------------------------Ponto 6- Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2012;-------------------Ponto 7- Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------A mesa era constituída por José Paulo Reis, Nuno Ferro Tavares e José Carlos
Soares, sendo presidida por este último.---------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da
reunião deu as seguintes informações:-----------------------------------------------------a)- da necessidade de limpeza dos Caminhos Agrícolas N.º 2 e N.º 3, e que
nos mesmos será iniciada uma intervenção, aquando dos procedimentos
normais de manutenção e limpeza do talude da Barragem do Açafal;-------------b) – da definição final das áreas e limites, do Bloco de Pressão e Bloco de
Bombagem do PRAHA;-------------------------------------------------------------------------c) – pela situação reportada pela alínea anterior, foram libertadas áreas que a
JARAL solicitou à DRAPC, que fossem utilizadas num alargamento do Bloco de
Baixa Pressão, integrando áreas confinantes sendo que, algumas se
encontravam em regime precário;------------------------------------------------------------d) – da colaboração e apoio dado pela JARAL, no início da actividade da
JARCT, disponibilizando meios técnicos e logísticos para a exploração do
PRAHCT (Perímetro de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola da
Coutada/Tamujais);-------------------------------------------------------------------------------e) – da instalação na povoação do Salgueiral dos serviços atendimento e
gestão, conjuntamente com a JARCT (Junta de Agricultores do Regadio
Colectivo da Coutada/Tamujais), de forma a racionalizar meios disponíveis;----f) – da presença da JARAL numa acção de divulgação promovida pela CAP
(Confederação dos Agricultores de Portugal), que teve lugar na cidade do
Fundão em Fevereiro de 2012, sobre o tema “Reforma da PAC no pós 2013 Proposta que estabelece as regras para os pagamentos directos aos
agricultores”. Foi apresentado aos regantes o conteúdo da acção em formato
“PowerPoint”, e das preocupações dos agricultores e agentes ligados ao sector
sobre o futuro pós 2013;------------------------------------------------------------------------g) – da presença da JARAL e da JARCT numa iniciativa conjunta no evento
“Um Mercado Groumet Português” que se irá acontecer no Campo Pequeno de
Lisboa de 30 de Março a 1 de Abril de 2012, dando oportunidade de divulgação
aos produtores ou aos produtos oriundos dos dois Perímetros de Rega;----------

h)- de outras actividades desenvolvidas no PRAHA, eram remetidas para o
ponto 4 da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------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 2011. De que a mesma tinha decorrido,
de uma forma geral que se pode considerar como normal para o Bloco de
Baixa Pressão, com áreas regadas de 136,748 ha (em 1ª culturas 131,105 ha e
5,643 ha em 2ª culturas), um acréscimo de 25,78 % em relação a 2010
(101,481 ha). Uma análise mais profunda era remetida, para o ponto 4 da
ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentado da
necessidade do conhecimento das redes particulares de rega e drenagem, que
atravessam os equipamentos do PRAHA (rede de rega e caminhos), ou que os
circundam nas suas áreas de influência. Por dificuldades de em tempo
oportuno, não foi possível apresentar nesta assembleia o modelo do
“Regulamento – Redes Particulares de Rega e Drenagem” no PRAHA
(Perímetro de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Açafal). Foi aprovado
por unanimidade, transitar para a próxima assembleia a discussão e aprovação
do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi apresentado
para discussão e aprovação o Relatório e Contas do Exercício de 2011,
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 2011. Deste relatório, concluí-se que o
mesmo para além de fazer uma análise e descrição do exercício de 2011,
também contém, algumas das considerações com as necessidades a executar
no futuro. Foi chamada uma especial atenção ao seu ponto 5.2., para as
anomalias verificadas nos consumos ao longo da campanha, que as altas
temperaturas e baixos índices de humidade não justificam, e que o Quadros XX
e o Quadro XXI demonstram. O Relatório e Contas do Exercício de 2011 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 2012. A Tabela de Preços de 2012 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 2012, 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)- O presidente da Junta informou regantes, para a necessidade da gestão do
PRAHA e do PRAHCT se efectuarem por uma única entidade, de forma a
rentabilizar meios e evitar duplicação de procedimentos dos serviços conjuntos

das duas juntas. Foi decido por unanimidade, que a direcção da Junta desse
inicio os procedimentos de consulta perante a DRAPC, da criação de uma
Junta comum ou de uma outra entidade (pertença das duas), para a gestão dos
actuais PRAHA e PRAHCT, mantendo sempre a especificidade que os
caracterizam.---------------------------------------------------------------------------------------b)- 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 2012 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 três páginas que depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelo presidente e por mim, José Paulo Reis, que a secretariei.-

