
ACTA N.º 8 
 

Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
 

Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, 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 vinte e nove 
regantes e representados, conforme folha de presenças, com a seguinte ordem 
de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um - Informações. ------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois - Balanço da Campanha de 2020. --------------------------------------------- 
Ponto três- Apresentação, discussão e aprovação dos Relatórios e Contas dos 
Exercícios de 2019 e 2020. --------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro - Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega 
do ano 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco - Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2021. ------------- 
Ponto seis - Outros assuntos de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas. 
A mesa era constituída por Nuno António Esteves Santana Crisóstomo Camilo 
que a presidiu na qualidade de Presidente da Junta, e de Rui Manuel Lopes 
dos Santos 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; ------------------------------------ 
b) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta, de Maria da Graça Rosado Trigueiros de Aragão em representação do 
Regante n.º 179 – Quinta do Açafal, Sociedade Agrícola, Lda.; ---------------------- 
c) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta, de Rui Manuel Lopes dos Santos em representação do Regante n.º 270 – 
Companhia do Lucriz – Sociedade Agro-Alimentar, Lda.; ------------------------------ 
d) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta, de Rui Manuel Lopes dos Santos em representação do Regante n.º 289 – 
Something Gorgeous – Unipessoal, Lda.; -------------------------------------------------- 
e) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta, de Tomás Abel Alves dos Santos em representação do Regante n.º 282 – 
Rúbrica D’Outono – Unipessoal, Lda.; ------------------------------------------------------- 
Dando cumprimento à ordem de trabalhos no que concerne ao ponto 1 – 
“Informações”. 
O Presidente da Assembleia fez saber que: ----------------------------------------------- 
- sobre a disponibilidade de verbas devido ao aumento do aproveitamento do 
regadio; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- de uma visita em campo dos técnicos da DRAPC, sobre o facto “de não regar 
no Açafal”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Houve uma breve discussão sobre o aumento das receitas do AH da Coutada. 
O regante José Paulo colocou questões sobre as dívidas da Silverprotein. ------- 
No que concerne ao ponto 2 – “Balanço da Campanha de 2020”. ----------------- 



O secretário executivo Carlos Soares procedeu a um breve resumo dos 
aspetos mais significativos da Campanha de Rega de 2020. Também da 
Campanha de Rega de 2019, a qual não tinha sido apresentada anteriormente 
pela não realização da Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
relativa ao ano de 2019. A análise e respectivos dados relativos às duas 
Campanhas de Rega estão descritos nos Relatórios e Contas dos Exercícios 
de 2019 e 2020, nos capítulos “Factores Climáticos”, “Exploração da Albufeira 
e Gestão dos Recursos Hídricos Disponíveis” e “Campanha de Rega”, e 
disponíveis para consulta e ‘download’, no site da Junta de Agricultores em: ---- 
- http://www.acafal.pt/Jaral/Jaral_Relatorios2019.html, e em; ------------------------- 
- http://www.acafal.pt/Jaral/Jaral_Relatorios2020.html. --------------------------------- 
Deu entrada na mesa de “Delegação de Voto” do regante João Paulo Belo 
Valente e da Beiramonte, Sociedade Agrícola Lda., que para efeitos da Eleição 
da nova Junta de Agricultores para o ano de 2021, em Nuno António 
Crisóstomo Camilo, presidente desta Assembleia. --------------------------------------- 
No que concerne ao ponto 3 – “Apresentação, discussão e aprovação dos 
Relatórios e Contas do Exercício de 2019 e 2020”. ---------------------------------- 
O representante da empresa Trave Mestra, Nélson Gomes como responsável 
pela contabilidade dos Regadios de Ródão, fez uma apresentação em 
‘powerpoint’” do relatório relativo ao balanço das Contas de 2019. A análise e 
respectivas contas estão descritos no Relatório e Contas do Exercício de 2019. 
Foi posto à votação o Relatório de Contas de 2019, tendo sido aprovado por 
maioria com sete votos de abstenção. ------------------------------------------------------ 
Em relação às Contas de 2020, o representante da empresa Trave Mestra, 
Nélson Gomes como responsável pela contabilidade dos Regadios de Ródão, 
fez uma apresentação em ‘powerpoint’ do relatório relativo ao balanço das 
Contas de 2020, A análise e respectivas contas estão descritos no Relatório e 
Contas do Exercício de 2020. ------------------------------------------------------------------ 
Foi posto à votação o Relatório de Contas de 2020, tendo sido aprovado por 
maioria com sete votos de abstenção. ------------------------------------------------------ 
Os dois relatórios estão disponíveis para consulta e ‘download’ no capítulo 
“Contas do Exercício do Ano de …”, no site da Junta de Agricultores em: -------- 
- http://www.acafal.pt/Jaral/Jaral_Relatorios2019.html, e em; ------------------------- 
- http://www.acafal.pt/Jaral/Jaral_Relatorios2020.html. --------------------------------- 
Ainda neste ponto, foi questionada a empresa Trave Mestra responsável pela 
contabilidade, sobre os valores de 8.226,54 Euros considerados como 
“Imparidades” sobre dívidas a receber de regantes. O responsável pela 
empresa Nelson Gomes respondeu que as mesmas se deviam às dívidas do 
regante “Silverprotein, Lda.”. Foi posta a questão do porquê, não se ter feito o 
mesmo sobre outras dívidas, dando com exemplo a “Companhia Agro-Vale do 
Lucriz”, há muito extinta. ------------------------------------------------------------------------ 
Foi ainda questionado por Rui Santos, representante da Companhia do Lucriz., 
a empresa de contabilidade sobre a data do seu início da prestação de serviços 
aos Regadio de Ródão, tendo sido informado que a mesma tinha iniciado os 
seus serviços em 2014. -------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto 4 – “Tarifário para a Campanha de Rega do ano 
2021”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi apresentado e discutido o seguinte: ----------------------------------------------------- 
- uma proposta da regante Graça Trigueiros Aragão de um aumento de 10,00 
para 20,00 euros, relativo às Taxas de Conservação aplicadas nos sistemas de 



Alta Pressão e Sistema de Bombagem, mantendo-se as anteriores condições 
estabelecidas para os mesmos sistemas. A proposta foi retirada; ------------------- 
- uma proposta de fazer uma auditoria sobre as condições de funcionamento, 
estado de conservação dos sistemas de Alta Pressão e Sistema de 
Bombagem. A proposta foi aprovada por maioria, com quatro votos de 
abstenção; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ainda o presidente da Assembleia Nuno Camilo que falou da importância do 
Regadio na valorização das propriedades; ------------------------------------------------- 
Do regante Carlos Lourenço que propôs a não alteração das Taxas de 
Conservação e Exploração aplicadas nos dois aproveitamentos hidroagrícolas, 
sendo esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
Foi solicitado ao Sr. Eng. Luís Costa, a sua colaboração para a resolução do 
arrefecimento/ventilação/ruído da Estação Elevatória da Coutada, ao qual este 
aceitou o convite, com a aprovação por unanimidade dos presentes. -------------- 
No que concerne ao ponto 5 – “Eleição de uma nova Junta de Agricultores 
para o ano de 2021”. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 2021, conforme mandam os Estatutos. ------------------------ 
Foi apresentada uma única lista para a Junta de Agricultores para o ano de 
2021, que fica apensa a esta acta, constituída por: -------------------------------------- 
Junta de Agricultores – Vogais: ---------------------------------------------------------------- 
- Rui Manuel Lopes dos Santos, em representação da Companhia do Lucriz – 
Sociedade Agro-Alimentar, Lda.; -------------------------------------------------------------- 
- Carlos José Dias Lourenço; ------------------------------------------------------------------ 
- Rogério Castelo Rouco em representação de Barreto e Rouco – Sociedade 
Agrícola, Lda.; -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno António Crisóstomo Camilo; ---------------------------------------------------------- 
- Manuel Boleto Valente. ------------------------------------------------------------------------ 
Junta de Agricultores - Vogais suplentes: -------------------------------------------------- 
- Tomás Abel Alves dos Santos, em representação de Rúbrica D’Outono – 
Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------------------------------------------------- 
- Luís Machado de Brito Coutinho Dias; ----------------------------------------------------- 
- João Pires Lourenço, --------------------------------------------------------------------------- 
- Brumajardim, Lda.; ------------------------------------------------------------------------------ 
- Something Gorgeous – Unipessoal, Lda.; ------------------------------------------------ 
Conselho Fiscal – Vogais: ---------------------------------------------------------------------- 
- Domingos António Mateus Castelo em representação de Joaquim Pires 
Castelo, Herdeiros; ------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Alexandra Dias Lourenço; ----------------------------------------------------------- 
- João Paulo Martins Mota; --------------------------------------------------------------------- 
- Conselho Fiscal – Vogais suplentes: ------------------------------------------------------- 
- João Paulo Belo Valente em representação de Beiramonte, Sociedade 
Agrícola, Lda.; -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno Miguel Ferro Tavares; ------------------------------------------------------------------ 
- Tiago Manuel Correia Carvalho; ------------------------------------------------------------- 
A lista posta a votação, foi aprovada por maioria e com sete votos contra, e 
uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------ 
No que concerne ao ponto 6 – “Outros assuntos de interesse dos 
Aproveitamentos Hidroagrícolas”. --------------------------------------------------------- 



A regante Graça Trigueiros de Aragão sobre a injustiça da aplicação das 
NURAS em 2019, numa parcela. Tendo falado também sobre a falta de acesso 
à Estação de Bombagem do Açafal. --------------------------------------------------------- 
O regante Luís Coutinho referiu o facto de haver dois meses de renda por 
saldar no valor total de trezentos euros, aquando da denuncia por parte da 
Junta de Agricultores relativo ao arrendamento das instalações no Salgueiral. 
Do problema do ruído na Estação Elevatória da Coutada. Da necessidade de 
candidaturas a fundos públicos para a Junta de Agricultores e também do 
louvor ao técnico da Junta de Agricultores Carlos Soares. ---------------------------- 
Da parte de alguns regantes sobre o uso da rega, principalmente pelos 
equipamentos tipo “pivots”, que regam as parcelas confinantes, caminhos 
agrícolas e estradas nacionais e municipais, tendo que no caso das parcelas 
confinantes, porem em causa as culturas aí instaladas. Foi resposta do 
secretário da mesa Rui Santos, que a próxima Junta de Agricultores recém-
eleita iria sensibilizar os regantes para essa situação. ---------------------------------- 
O secretário executivo Carlos Soares informou sobre o lançamento do 
concurso de reparação do canal de descarga da Barragem do Açafal. ------------ 
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, Rui Manuel Lopes dos Santos que 
a secretariei. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 


