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informa

A  melhoria do rendimento agrícola da região ALENTEJO terá que
passar, entre outras, e no que ao factor de produção -ÁGUA –diz
respeito, pela racionalização da sua utilização através duma
gestão adequada da água de rega que permita aumentar o
rendimento da unidade de volume de água e a eficiência do uso
da água na agricultura, que, de acordo com o Plano Nacional para
o Uso Eficiente da Água, pretende passar a eficiência actual dos
actuais 58 % para 66% dentro dum prazo de 10 anos, ou seja,
reduzir cerca de 790 x 106 m3/ano, o que significa poupar cerca
de 65 x 106Euros/ano, considerando um custo da ordem dos
16$00 m3/ano

Sendo a água um factor escasso, e a agricultura o seu maior
utilizador, toma-se urgente gerir a rega duma forma adequada
tendo como grande objectivo aumentar a Eficiência da Rega
(diminuir as perdas de água não produtivas) e a Uniformidade da
Rega (disponibilizar igual quantidade de água por todas as
plantas), de tal modo que permitam o uso adequado da água
duma forma conservativa em termos de -água, solo, energia e
ambiente.

Esta tarefa, importantíssima para as áreas já regadas, toma-se
ainda mais urgente ser percebida tendo em vista as novas áreas
que irão progressivamente sendo implementadas com o novo
regadio do AIqueva, o que exige, técnicos com formação adequada,
e meios de divulgação e de demonstração junto dos utilizadores,
que permitam a estes compreender os reais benefícios duma
gestão da rega adequada, e possibilitem a obtenção de uma maior
eficiência de utilização da água com reduções significativas de
custos

Consciente deste desafio, foi criado em Março de 1999 o Centro
Operativo e de Tecnologia de Regadio -COTR -que, entre outras
tarefas, terá, no curto e médio prazo, a tarefa de potenciar o
desenvolvimento
agrário, em especial através da coordenação e promoção da
investigação científica, da experimentação, demonstração e
difusão de resultados e da formação e qualíficação profissional
na área dominada pelo Empreendimento de Fins Múltiplos do
Alqueva -EFMA -que permita tomar esta região mais competitiva
em termos agrícolas.

Neste 1º número do COTR -Informa -faz-se uma apresentação
deste Centro, da sua orgânica, composição e serviços que presta
à comunidade agricola em que está inserido.

Nos números seguintes, que sairão com periodicidade trimestral,
serão divulgadas todas as actividades do COTR, bem assim como
a apresentação de um artigo técnico sobre a problemática do
regadio.

A Direcção

NOTA EDITORIAL

O QUE É?

O Centro Operativo e de Tecnologia de
Regadio -COTR, é uma associação sem fins
lucrativos Criada com a assinatura dos
Estatutos no dia 16 de Março de 1999 no
Cartório Notarial de Vidigueira

O COTR tem como fim social

“Potenciar o desenvolvimento agrário,
nomeadamente a conversão da
agricultura de sequeiro em regadio, em
especial:

Promover e realizar os projectos
necessários à criação e difusão do
conhecimento e ao intercâmbio Técnico-
Científico:

Promover e realizar acções de formação
e qualificação profissional. Incentivar a
informação científica e técnica no domínio
das culturas regadas;

Promover e realizar reuniões científicas
nacionais ou internacionais adequadas à
realização dos seus fins.

OBJECTIVOS



Onde Fica

o COTR fica sediado na Quinta da Saúde,
Beja, (sede, pólo de formação, e horto-
fruticultura)
e em dois pólos:

-um, localizado na Herdade dos lameirões, que
funcionará essencialmente como área de
olivicultura, fruticultura e culturas arvenses;
-outro, localizado na Herdade do Outeiro, que
funcionará

essencialmente como pólo dedicado às
culturas
arvenses.

Organigrama de Funcionamento



Área da informaçãoÁrea da informação

InformaçãoEngª Marta Fabião
Nesta área tem se vindo a instalar um sistema
de informação do COTR, de modo a que seja
possível duma forma capaz e em tempo real,
transferir toda a informação disponível para
todos os interessados, por diferentes vias, entre
as quais se destaca a internet.

o COTR iniciou uma actividade de informação
e divulgação, especialmente dedicada aos
utilizadores -Técnicos, Consultores, Prestadores
de Serviços e Agricultores, a qual passará
essencialmente pe- Ias seguintes vias:

-produção de pequenas publicações ;
-produção de memórias anuais de resultados
das principais actividades técnicas
desenvolvidas nos pólos do COTR;
-produção de protocolos dos ensaios a decorrer
no âmbito dos projectos de I&DE;
-produção de material didáctico -manuais,
vídeos, slides, etc.
-de apoio aos cursos de formação;
-instalação dum circuito hidráulico de
demonstração, onde, com base num esquema
base, possam ser integrados equipamentos,
cedidos pelos fornecedores, para divulgação de
novos produtos, ou para acções de
demonstração e apoio aos cursos de formação;
-publicação duma folha informativa periódica
com informações de carácter geral sobre a
actividade do COTR.

Pretende-se que o COTR num futuro
próximo disponibilize toda esta informação
que tem vindo a ser recolhida num
documento único que virá a constituir o
GUIA de Rega para o Alqueva. Este será
disponibilizado em papel e suporte digital,
para consulta dos agricultores,
extensionistas, técnicos e outro pessoal
especialmente vocacionado para a
prestação de serviços ao nível do projecto
ou assistência técnica.

Mais Informação em:

WWW.COTR.PT



Área da formaçãoÁrea da formação

Formação
Engª Cristina Lourenço

Os recursos humanos e a formação
especializada são essenciais em qualquer
esquema de desenvolvimento.

Neste momento existem muito poucos técnicos
e agricultores com formação no domínio da
tecnologia do regadio.

Actualmente, tendo por base a mesma filosofia
e recorrendo aos financiamentos
disponibilizados pelo -PROGRAMA
OPERACIONAL -AGRICUL TURA E
DESENVOL VIMENTO REGIONAL- procurar-
se-á, no espaço temporal deste Programa
(2000-2006):

a) Formar -especializando um conjunto de trinta
técnicos na área da tecnologia de regadio;

b) Formar informando um conjunto de 180
técnicos;

c) Formar- divulgando os agricultores
da região com acções essencialmente
localizados junto destes;

d) criar uma bolsa de formadores de
modo a poder prestar formação
especializada junto do cliente;

e) realizar cursos de especialização
em áreas consideradas fundamentais;

f) promover cursos de qualificação e
preparação para a obtenção de
Certificado de Projectista;

g) organizar palestras com
periodicidade bimensal sob temas de
interesse geral com especialistas
convidados.



Área da Assistência TécnicaÁrea da Assistência Técnica

Assistência TécnicaEngº Fernando Nunes

O desenvolvimento deste Projecto terá
como objectivo principal o de preparar
mecanismos que permitam:

-melhorar o aproveitamento da terra e
consequentemente criar condições para
que a agricultura nesta área, tenha maior
capacidade competitiva;

-melhorar a capacidade dos técnicos, de
modo a que estes respondam de uma forma
adequada ao desafio que representará toda
a alteração para o regadio de uma
agricultura de sequeiro;

-melhorar a capacidade técnica dos
agricultores através da aquisição e
aplicação adequada dos conhecimentos
que lhe permitam tomar as opções mais
correctas sobre as culturas a introduzir e/ou
melhorá-las, bem como os métodos,
equipamentos e técnicas a utilizar, de forma
a rentabilizar as suas explorações agrícolas;

-apoiar directamente os utilizadores da
água -Agricultores :

-ao nível da concepção do projecto de rega,

-do diagnóstico do funcionamento dos
equipamentos já adquiridos e instalados
(incluindo equipamentos de rega
propriamente ditos bem como, das
estações de bombagem)

-da gestão da rega e da fertilização, -do
apoio à conservação do solo e da água.

o que permitirá o uso mais racional dos
factores de produção, um maior rendimento
dos mesmos e melhoria das condições
ambientais em que o regadio se
desenvolve.



Área LaboratorialÁrea Laboratorial

LaboratórioEngª Rita Sobral

o projecto tem como principal objectivo o
estabelecimento de uma estrutura
laboratorial e técnica de apoio ao sector
produtivo, de modo a que este consiga
tirar partido dos desenvolvimentos
tecnológicos disponíveis e aumentar a sua
rentabilidade. Mais especificamente, o
projecto visa apoiar directamente os
utilizadores da água -os agricultores - ao
nível:

-do controle do funcionamento e da
qualidade dos equipamentos;

-do apoio à gestão da rega e da
fertilização;

-da utilização racional dos factores de
produção água e fertilizantes; e

-a melhoria das condições ambientais em
que o regadio se desenvolve.

A concretização dos objectivos propostos
passará pela criação de um conjunto de
pequenas estruturas consideradas
indispensáveis, como sejam os
laboratórios de controle de qualidade do
material de rega, calibração, de solos e
de nutrição vegetal.

A criação de um laboratório de controle
de qualidade de material de rega e banco
de ensaios, especializado no teste, ensaio
e avaliação dos equipamentos de rega,
poderá garantir aos agricultores a
aquisição de material com um mínimo de
qualidade

o laboratório de solos existente no
COTR, especializado no estudo das
características do solo ( capacidade de
armazenamento, infiltração e movimento
da água) com o objectivo de possibilitar
uma adequada gestão da rega, deverá
ser expandido e complementado com a
criação duma base de dados de solos
sistematizado em termos da rega

A criação do laboratório de nutrição
vegetal na área do olival, pretende-se
dotar o COTR de um “laboratório vivo”
constituído por uma zona de ensaios
com uma área aproximada de um
hectare de olival, com o objectivo de
estudar a fertilização desta cultura e
a sua eficiência na produção.



Área da ExperimentaçãoÁrea da Experimentação

ExperimentaçãoEngª Cristina Guerreiro
Engº Luís Boteta

Na área da experimentação e demonstração
pretende-se, designadamente:

-coordenar todas as acções de experimentação
e demonstração da responsabilidade directa do
COTR,

-participar em todos os projectos com parcerias
com o COTR;

-fomentar o aparecimento de projectos que visão
dar resposta aos problemas dos agricultores

SAGRA - sist. agrometeorológico para a gestão da rega no AlentejoSAGRA - sist. agrometeorológico para a gestão da rega no Alentejo

SAGRAEngº Jorge Maia

-assegurar, conjuntamente com os
meios técnicos de cada projecto, a
execução de todas as tarefas de campo;

-assegurar a transferência de
conhecimento através da demonstração
para os utilizadores finais.

O SAGRA é um sistema composto por nove
estações agrometeorológicas Automáticas
(EMA), localizadas por forma a permitir a
caracterização climática dos diversos
perímetros de rega do Alentejo, no sentido
de contribuir para um aumento da eficiência
e da uniformidade da rega e para a melhoria
das condições ambientais.

Este Sistema tem como principais
objectivos:

-a curto e médio prazo, a produção e
tratamento de dados climáticos, por forma a
disponibilizar informação meteorológica que
funcione como ferramenta de apoio à
decisão aos diversos serviços do agricultor;

-a manutenção da Rede Agrometeorológica,
a criação de bases de dados relativos ao
clima, às culturas do regadio e solos;

-a determinação da
Evapotranspiração da cultura de
referência para as diferentes estações
agrometeorológicas e das principais
culturas para as diferentes regiões
agrometeorológicas do Alentejo.

Bolseira de Investigação:
Engª.Marta Santos
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Apartado 354
7801-904 Beja

Telefone: 284 321 582
Fax: 284 321 583
Email: info@cotr.pt

www.cotr.pt

Financiado Por:

EVENTOS AGENDADOS

Jornadas Técnicas “NOVAS TECNOLOGIAS
NA GESTÃO DOS REGADIOS”, dia 1, 2 e 3
de Abril de 2003, no  Auditório do Instituto
Politecnico de Beja

MADRP
-Direcção Geral do Desenvolvimento Rural
-Instituto de Hidráulica Engenharia Rural e Ambiente
-Gabinete Planeamento da Produção Agro-Alimentar
-Direcção Geral de Protecção das Culturas
-Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
-Instituto Nacional de Investigação Agrária

EDIA
Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do
Alqueva

ASSOCIAÇÃO DE REGANTES
.-Assoc. de Regantes e Beneficiários de Campilhas e
Alto
Sado
-Assoc. de Benefidários Obra de Rega de Odívelas
-Assoc. de Benefidários Roxo
-Assoc. de Beneficiários do Vale do Sado

FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS
-Irricampo -Sistemas de Re ga, Wa.
-Heliflex Petzetakis Tubos, Umitada
-Lagoalva -Equipamentos e Serviços, Wa.
-Hubel Comercial -Tecnol. para Água e Ambiente
-Irribeja -Sociedade de Comérdo Agrícola, Wa.
-Centro de Comercio Agrícola de Santarem
-Lagofil —Equipamentos e Serviços, lda.

UNIVERSIDADES

-Escola Superior Agrária de Beja
-Instituto Superior de Agronomia
-Universidade de Évora
-Escola Superior Agrária de Elvas

ASSOC. AGRICUL TORES /COOPERATIVAS
-Associação de Agricultores do Baixo Alentejo
-Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, CRl
-Associação de Criadores de Ovinos do Sul -ACOS
-Associação de Agricultores do Distrito de Évora
-Cooperativa de Fruticultores de Alentejo, CRl
-COOperativa Agrícola de Serpa, CRl
-COOperativa Agrícola de Brinches, CRl
-Cooperativa Agrícola de Beja, CRl
-UCASUl -União de COOperativas Agrícolas, UCRl

EMPRESASDEPROJECTOS
-COBA -Consult. Obras, Barragens e Planeamento,
-Prossistemas -Consultores de Engenharia, SA.
-Hidroprojecto -Engenharia e Gestão, AS
-TRAPSA -Empresa de Transformação Agrária, S.A.

ASSOCIAÇÕES TÉCNICAS
-ANPROBE -Assoc. Nacional Produtores Beterraba
-ANPOC -Assoc. Nadonal de Produtores de Cereais
-ATEVA -Assoc. Técnica Viticultores do Alentejo

 COMÉRCIO E INDUSTRIAL
-SILTOM -Comerc. de Tomate em Natureza, CRL
-HORTALFA -Hortícolas de Ferreira do Alentejo, AS
-DAÍ -Socied. Desenvolvimento Agro-Industrial, AS.
-EUROBATATA- Comércio de Produtos Alimentares,
Lda.
-Viveiros Centrais-Ribadouro, Socied. Agrícola Lda.
-FENOMAT- Fenos e materias primas para
alimentação, Ida
-DIFOR- Forragens desidratadas, Lda
-SULSEM -Sociedade de Produção Comercio
Semente, S.A.

Associados


