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Grupo Operacional AGIR  
PROJETO SELECCIONADO PARA O WORKSHOP DA EIP-AGRI 
22 de maio 2018 

O Grupo Operacional 

AGIR reuniu a 21 de 

Maio no Instituto 

Politécnico de Setúbal – 

IPS, para mais uma 

sessão de trabalho.  O 

projeto é coordenado 

pela FENAREG - 

Federação Nacional de 

Regantes de Portugal, e 

financiado pelo 

PDR2020 na Operação 

1.0.1 – Grupos 

Operacionais. O objetivo do projeto é desenvolver um conjunto de ferramentas de fácil 

utilização pelas Entidades Gestoras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas – Associações de 

Regantes, permitindo-lhes avaliar e identificar ineficiências dos sistemas no uso da água e da 

energia e apoiar a seleção de medidas de melhoria. Nesta fase, os parceiros estão a finalizar a 

primeira etapa do projeto, com o estabelecimento da metodologia associada aos balanços 

hídricos e energéticos, que irão permitir a definição de um sistema de avaliação de 

desempenho normalizado. 

O projeto AGIR foi um dos selecionados pela DG AGRI - European Commission’s Directorate-

General for Agriculture and Rural Development, para o workshop da EIP-AGRI - Água e 

Agricultura: estratégias adaptativas ao nível da exploração agrícola, que irá decorrer nos 

dias 30 e 31 de maio de 2018 em Almería (Espanha). A participação neste Grupo Focal, 

dedicado a Grupos Operacionais, terá ́a participação de mais de 65 projetos, apoiados pelos 

Programas de Desenvolvimento Rural, atualmente relacionados com questões sobre Água e 

Agricultura. A maioria centra-se no regadio ou na proteção de águas subterrâneas e 

superficiais, transmitindo e desenvolvendo boas práticas agrícolas. A rede EIP-AGRI visa 

promover o intercâmbio de conhecimentos transfronteiriços, a criação de redes e a 

cooperação contínua entre os grupos operacionais.  

Find more information on the event and 
download the draft programme on the 
workshop webpage. 
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https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=fc8d0cf090&e=5a738afe3b
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https://inovacao.rederural.gov.pt/2/59-agir-avaliacao-da-eficiencia-da-agua-e-energia-em-aproveitamentos-hidroagricolas

