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INFORMAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA 

 
Boletim Agrometeorológico do Alentejo                                               Empresas/Agricultores 50 
                                                                       Organizações de Produtores/Instituições Publicas 250 
                                                                                                            Federações e Confederações 500 
Avisos de Rega para Associações de Agricultores  Sob consulta 
SMS semanal com Necessidades de Rega (valor por cultura/ciclo por campanha) 100,00 
Relatórios de Caracterização Climática (valor por estação meteorológica) 250,00 
Relatórios de Precipitação Instantânea ou Ocorrência de Geadas (valor por estação) 100,00 
Relatórios de Necessidades em Água das Culturas (valor por cultura) 250,00 
SAGRA-NET  
       Empresas Agrícolas / Agricultores 

                          Estação/Ano 

 
 

50,00 
       Instituições Publicas / Federações e Confederações 

Estação/Ano 
 

100,00 
       Empresas que prestam consultoria ou apoio técnico / Organizações de Produtores 

                          Estação/Ano 
 

200,00 
MOGRA  

1 cultura 
 

80,00* 
Calendário de rega 

1 cultura 
 

100,00* 
Dados Meteorológicos Horários (histórico): 

1 ano 
 

150,00 
5 anos 500,00  

10 anos 1.000,00 

 
Valores anuais 
*5 ou mais unidades – desconto de 10% por unidade 

 
Os serviços SAGRA-WEB considerados são: 
 

 SAGRA-NET – permite o acesso direto à informação diária das 14 estações agrometeorológicas da rede 
SAGRA. Este serviço oferece ainda a possibilidade de transferência para o computador local da informação 
visualizada online; 
 

 MOGRA – Modelo de Gestão da Rega do Alentejo permite o acesso a um serviço de programação de rega 
online segundo a metodologia proposta pela FAO, com recurso a base de dados de solo, cultura e 
tecnologia de rega. 
 

GESTÃO DA REGA 

 
Consultoria:  
Relatório semanal com recurso a sondas capacitivas de registo contínuo (por ponto)  140,00 
Relatório semanal com recurso a sonda watermark de registo contínuo (por ponto) 125,00 
Relatório semanal com recurso a Sonda watermark de registo Pontual (por ponto) 60,00 
Relatório semanal com recurso a Sonda capacitiva de registo Pontual (1 ponto) 
         por cada ponto a acrescer 

120,00 
85,00 

Relatório semanal da gestão da rega da vinha com base no potencial hídrico foliar (1 ponto) 
         por cada ponto a acrescer 

200,00 
70,00 

 
Valores mensais de consultoria 
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DIAGNÓSTICO DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE REGA 

 
Avaliação de pivots, canhão e lateral móvel  

0 – 40 há 40 – 80 ha (euros/ha) 80 – 150 ha (euros/ha) > 150 ha (euros/ha) 
200,00 10,40 6,50 2,60 

Avaliação de aspersão fixa   
0 – 10 há 10 – 20 ha (euros/ha) 20 – 50 ha (euros/ha) > 50 ha (euros/ha) 

200,00 10,40 6,50 2,60 

Avaliação da rega gota-a-gota  
0 – 10 há 10 – 20 ha (euros/ha) 20 – 50 ha (euros/ha) > 50 ha (euros/ha) 

270,00 10,40 6,50 2,60 

            Avaliação da rega gota-a-gota Consult
a 

Avaliação de estações de bombagem individual  
            Avaliação completa à estação de bombagem 245,00 
Avaliação de estações de Elevatória colectiva  
            Avaliação completa à estação Elevatória Consult

a 
Aferição de Bombas doseadoras  
            Determinação da curva de débito de uma bomba doseadora (l/h/%) 120,00 
Recomendação para a Manutenção de Sistemas de Rega  
            Recomendação de quantidades de produtos  a aplicar para a limpeza de Sist. Rega 120,00 
Outros serviços   
Medição do caudal (medidor ultrassónico) 120,00* 
Determinação da curva característica de um sistema de bombagem (caudal/Altura Manométrica) 245,00 
Determinação da tabela de dotações do sistema de rega 210,00 
Determinação do caudal ou volume em superfície livre 245,00 
Eficácia do sistema de Filtragem 210,00 
Estimativa do caudal de um furo 385,00 
Análise de propostas para instalação de sistema de Rega (% do total de investimento) 

                                                                                                                                            Valor mínimo      
0.2% 

100,00 
Elaboração de projetos de hidráulica agrícola Consult

a 

 
* Medições superiores ou iguais a 6 unidades o valor unitário é 100,00€ 

 

 
CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS PARA REGA 

 
Estudos e Caracterização de Solos (descrição perfis; interpretação analítica de análises 
físicas e químicas; recomendações; apreciação agronómica; relatórios técnicos 
agrícola/ambiental)  

Consulta 

Mapeamento da carta de solos de parcelas/explorações Consulta 
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE REGA 

 
Cálcio pelo método Fotométrico 8,00 
Nitratos pelo método Fotométrico 7,00 
Cloretos pelo método Fotométrico 6,00 
Sulfatos pelo método Fotométrico 6,00 
Sódio pelo método Fotométrico 8,00 
Magnésio pelo método Fotométrico 7,00 
Amónio pelo método Fotométrico 6,00 
Potássio pelo método Fotométrico 8,00 
Fosfatos pelo método Fotométrico 7,00 
Ferro pelo método Fotométrico 6,00 
Alcalinidade pelo método Fotométrico 7,00 
pH pelo método Potenciométrico 9,00 
Condutividade Elétrica pelo método Eletrometria 9,00 

 
Valores unitários para amostragens mínimas de 25 unidades 

 

Os Preços dos serviços têm por base os tempos de trabalho necessários para análise e o tratamento da 
informação, bem como a elaboração e apresentação do Relatório. 
 
Notas: 

1) Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. 
2) Aos preços indicados acresce o custo de deslocação (sob consulta) 
3) Descontos aos associados do COTR: 

“O montante anual pago pelos associados do COTR referente às unidades de participação, passa a 
funcionar como um crédito anual, que pode utilizado na prestação dos serviços de tabela de forma 
gratuita até esse montante, não podendo transitar este valor ou parte dele de ano para ano, sendo válido 
apenas para os associados com as quotizações em dia; esta decisão não terá efeito para todos os serviços 
acordados entre os associados e o COTR, anteriores a 12 de Fevereiro de 2014” 
 
 

 
FORMAÇÃO 

 
Plano Formação consultar www.cotr.pt   
Valor diário de sessão em Contexto de Trabalho (grupo de formandos min. 10 pessoas) 75,00 

 
 
 

Alojamento e Instalações do COTR 

 
Quarto Individual 25 
Quarto Duplo 30 
Quarto Triplo 40 
Sala de Aula 80 

 
valores diários 
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