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Alqueva, a sua importância económica
Se nos questionarem sobre qual foi o investimento público em infraestruturas com mais impacto na economia
nacional, a resposta é obvio: O Alqueva.
Na minha modesta opinião o Alqueva foi, é, e continuará a ser nos próximos anos o motor do desenvolvimento
económico e agrícola da região sul do país e marcará de forma muito positiva as primeiras décadas do século
XXI.
A valorização dos solos, o investimento privado nacional e estrangeiro, a criação de emprego remunerado acima
da média nacional, a fixação de quadros de formação superior na região, o aparecimento de novas culturas e
métodos de cultivo, a instalação de novas infraestruturas agroalimentares, pararam o êxodo populacional e a
desertificação, trouxeram riqueza e prosperidade á região, Penso que é difícil se negar este facto.
Como qualquer agente atento ao desenvolvimento da economia e á economia agrícola em particular a Magos
Irrigation Systems foi uma das muitas organizações que investiu e se instalou na região do ALQUEVA, no nosso
caso na cidade de Beja.
Partimos em 2015 do zero absoluto, hoje passados 7 anos temos para servir o mercado da região, uma infraestrutura com escritórios, espaço comercial e de apoio a obras numa área com cerca de 1000m2.
Hoje temos cinco equipa, 15 elementos, totalmente equipadas que exercem a sua atividade na região na instalação, assistência técnica e manutenção de sistema de rega.
Os sistemas de rega hoje instalados na região do Alqueva, em culturas como o olival, vinha, uva de mesa, amêndoal e frutos de caroço para mencionar as mais populares, utilizam as melhores
- e mais recentes tecnologias de
rega, controlo e comunicação, utilizar e dominar estas tecnologias, ser assertivo e competitivo na sua instalação
e manutenção, obriga-nos a uma atualização constante e a um grau de profissionalismo muito elevado.
Este desafiou constante, as suas exigências e o reconhecimento do mercado tem feito de nós uma empresa,
mais competitiva, mais profissional, uma melhor empresa, e neste particular não só a nível da região do ALQUEVA, mas em todo o país.
Esperamos continuar nesta linha desenvolvimento e ansiamos pelo lançamento de “Novos Alquevas”
António Gastão

A Nossa Visão
1 – A cultura do amendoal tem vindo a crescer no
Alentejo, qual a sua importância no negocio global
da magos?
A cultura do amendoal tem se destacado nos últimos
anos na região do Alentejo e da Beira Baixa, focando-se agora na região do Alqueva, o Amendoal tem se
destacado como uma cultura apetecível para se investir e a região de cobertura do Alqueva tem sido a
imagem desse crescimento, neste momento existe
15% da área agrícola dedicada ao amendoal e a sua
importância no negocio da Magos começa a ser
bastante significativa tanto a nível regional como no
seu impacto a nível nacional.
2 – Para a instalação de um bom sistema de rega de amendoal o que se deve ter em conta
O sistemas de rega deve ser projectado de forma a colmatar as necessidades máximas da cultura, que variam
consoante as zonas geográficas, os solos e variedades que vão ser plantadas, deve-se idealizar um sistema de
rega capaz de dotar as necessidades hídricas de cada variedade e cada tipo de solo de forma a que beneficie o
crescimento da cultura, ter muita atenção à agua que se vai utilizar e á sua origem para ter um bom sistema de
filtragem. Em conclusão é fundamental um bom dimensionamento do sistema tendo em conta todas as variantes
que podem existir, quer seja a nível de solo, ou qualidade de água.
3 – A Magos o ano passado renovou as suas instalações no Alentejo, qual a importância de estar localizado
na zona do Alqueva para os seus clientes?
Acima de tudo as novas instalações tem como objetivo um serviço de proximidade mais eficaz e um stock capaz
de responder ás solicitações de uma forma mais célere, demonstramos que a par dos empresários agrícolas
tambem a Magos está a investir nesta região, que tem potencial para continuar a evoluir.
4 – Qual ou quais mais valias da Magos na tomada de decisão do cliente
Somos uma empresa que comercializa, projeta, instala e dá assistência técnica a sistemas de rega, somos lideres
a nível nacional no setor, estamos presentes no Ribatejo(Salvaterra de Magos) a nossa sede, e com sucursais no
norte (Vila Real), e no Sul (Beja), sendo uma empresa comercial, trabalhamos com todos os fornecedores lideres
no sector, tanto nacional como internacional, o que nos torna competitivos. Temos um gabinete de projeto e orçamentação com uma equipa com formação em agronomia, eletrónica e hidráulica, no campo temos equipas multidisciplinares que estando localizadas na sede, ou numa sucursal conseguimos deslocar no pais o que nos torna
mais rápidos a entrar em obra ou a aumentar equipas em obra a qualquer momento, e para finalizar a nossa assistência técnica está a cerca de 2 horas de qualquer ponto do pais, normalmente na tomada de decisão estes factores têm bastante peso.
Pedro Guerra responsavel comercial Alto Alentejo e Beira Baixa
Ricardo Neves Responsavel comercial do Baixo Alentejo

A rega na cultura do amendoal
As áreas de amendoal em Portugal são, maioritariamente, regadas, pois
a rega afecta directamente a produtividade da cultura, aumentando-a.
Quanto maiores as amendoeiras, mais produção terão, e como o tamanho da copa está relacionado com o volume de raízes, o objectivo da
rega é proporcionar condições para que aquelas se desenvolvam da
melhor forma.
Os sistemas de rega devem ser projectados de forma a colmatar as
necessidades da cultura, que variam consoante as zonas geográficas,
variedades, entre outros factores. O correcto dimensionamento do sistema de rega permite que a água aplicada beneficie constantemente
grandes volumes de solo.
O tipo de rega mais utilizado nesta cultura é o gota-a-gota, por ser mais
eficiente na dotação de água. O tubo gotejador deve ser escolhido
tendo em conta o tipo de solo, de forma a que os bolbos húmidos formados por cada gotejador se sobreponham, criando uma faixa húmida
contínua. Pode ser utilizada uma ou duas linhas de tubo gotejador, ou eventualmente mais, consoante o maneio da
cultura pretendido. O sistema de rega é dimensionado tendo em conta as necessidades máximas da cultura, o
espaçamento entre gotejadores e o débito escolhidos.
Os gotejadores para a cultura do amendoal são por norma autocompensantes (o caudal é constante independentemente da pressão, ou seja do inicio ao fim da linha lateral o débito é constante – dentro da gama de actuação do
tubo gotejador) e por vezes anti-sucção (evita a entrada de ar e matérias pelo gotejador, prevenindo entupimentos), e o espaçamento entre eles varia entre 40 e 75 cm, enquanto o débito varia entre 1,6 e 2,2 l/h.
O tipo de solo condiciona também a escolha do débito dos gotejadores. No caso de solos arenosos, o gotejador
deve ter um débito menor e um menor espaçamento entre eles, e a rega deve ser mais frequente e mais curta.
Solos mais fortes, do tipo argiloso, requerem uma rega com gotejadores mais espaçados entre eles e com débitos
maiores.
Uma parte do sistema de rega muito importante também é o sistema de filtragem, porque dele depende o bom
funcionamento dos gotejadores. Os sistemas de filtragem devem ser dimensionados tendo em conta a proveniência da água (charcas, furos, hidrantes de associações, canais, rios, etc.) e o tipo de gotejador.
Um bom sistema de filtração deve garantir que as partículas presentes na água não irão colmatar a saída do gotejador, e podem ser usados vários tipos de filtros em conjunto. A água proveniente de uma charca, por exemplo,
terá uma carga orgânica muito superior a uma água procedente de um furo, que poderá ter por seu turno mais
areias em suspensão.
Cada caso requer um tipo de filtro, que pode ser de leito de areias, de anéis rotativos ou de malha automático no
caso de uma água com matéria orgânica e do tipo hidrociclone ou centrífugo, para furos.
O sistema de filtragem deve ter todos os seus componentes em pleno funcionamento, e, em caso de ser automatizado, deve ter uma programação das retrolavagens e limpeza adequada ao tipo de água. O sistema deve também
ser dimensionado de acordo com o caudal de serviço do projecto, com a folga adequada a cada situação, de
forma a nunca comprometer a rega em curso.
O projecto de rega para amendoal, como todos os outros projectos de rega, deve ser dimensionado cuidadosamente e tendo em conta todos os aspectos técnicos e agronómicos necessários ao seu óptimo funcionamento.
A correcta instalação e manutenção do sistema de rega é também a garantia de que este funcione sem problemas
durante muitos anos, e assim permita ao produtor obter todo o retorno económico do investimento realizado.
Bruno Guerra

Clientes Que Nos Inspiram
Tavoy
A Tavoy é uma empresa criada por um empresário agrícola do Zimbabué que chegou recentemente a Portugal
para investir na cultura da amêndoa. A sua primeira plantação: 100 hectares de amendoeiras em sistema intensivo,
compasso 6m X 4m, com variedades Lauranne e Guara, foi realizada em Torre de Coelheiros, no concelho de
Évora, no Outono de 2020. A intenção do empresário é plantar novas áreas de amendoal em Portugal, conforme
relata Pedro Branco, sócio da Futuralmond, a consultora responsável pela concretização do projeto agrícola. A
plantação de novos amendoais modernos aconteceu num ritmo acelerado nos últimos 4 anos. Só no Alqueva
existem 7.000 hectares de novos amendoais (são 10.000 ha em Portugal) e deverá duplicar nos próximos dois anos
na área de intervenção do EFMA, estima Pedro Branco, para acrescentar que «o amendoal super-intensivo (sebe)
está a seguir o seu caminho, mas a adesão a este sistema não será tão rápida como foi no olival, porque o investimento incial é o dobro quando comparado com o amendoal intensivo (6000 a 7000 €/ha)». A Futuralmond é consultora de 4.000 hectares de amendoal em Portugal.
«A Magos Irrigation Systems continua a merecer a minha confiança e por consequência a dos meus clientes,
devido à qualidade do trabalho e ao cumprimento dos prazos», Pedro Branco, Futuralmond

Bosques Alegres
No Alentejo, mais concretamente na Herdade do Monte Branco da Loira, em Figueira dos Cavaleiros, investiram
recentemente na produção de amendoal em sistema intensivo (compasso 6m X 4m), das variedades Soleta, Guara
e Isabelona, cuja plantação decorreu em Maio de 2019. A FuturAlmond SL é a empresa que presta assessoria
técnica em desenho e gestão de plantações à Bosques Alegres. A Magos Irrigation Systems é responsável pela
instalação e fornecimento do material do sistema de rega desta empresa.

Clientes Que Nos Inspiram
Amêndoas Vitória Polis
A empresa Amêndoas Vitoriapolis - Sociedade Agrícola plantou 340 hectares de amendoal em Santa Vitória, Beja,
e escolheu a Magos Irrigation Systems como fornecedor e instalador do sistema de rega.
O amendoal, instalado no Verão de 2018 na Herdade da Coelheira, é intensivo (compasso 6m X 4m) com cultivares
auto-férteis de casca dura e floração tardia: Lauranne (francesa), Soleta, Marta, Marinada e Vairo (espanholas). O
objetivo da empresa é obter a máxima produtividade no curto prazo e a rega é um fatores decisivos para o sucesso
do projeto
«Os estudos do IRTA demonstram que a amendoeira responde à água com produção, e como nós estamos
focados em obter o máximo potencial produtivo do amendoal e a água não é um fator limitante na herdade,
optámos por investir num sistema de rega com grande capacidade e materiais de qualidade», justifica Pedro
Janeiro

Gravera
Manuel Grave foi eleito Jovem Agricultor do Ano 2018 na União Europeia com o seu projeto de 70 hectares de
amendoal em sebe (variedades Soleta e Avijor), plantado no Outono de 2017, no concelho de Portel. «O amendoal
em sebe tem um aproveitamento de água mais eficiente relativamente a outros sistemas de amendoal com menos
árvores por hectare. Estimo que em velocidade cruzeiro o consumo de água não ultrapasse os 5.000 m3/hectare/
ano», explica Manuel Grave, que se diz satisfeito com o sistema de rega e a instalação realizada pela Magos
Irrigation Systems, «até ver não tenho razão de queixa, está tudo a funcionar muito bem».

Clientes Que Nos Inspiram
Agrogenil
A empresa Agrogenil detém um total de 3.000 hectares de olival e amendoal no Alentejo e vai continuar a investir
na plantação de novos pomares, sobretudo na margem esquerda do rio Guadiana, garante Carlos Sota, responsável técnico da Agrogenil em Portugal. A Magos Irrigation Systems é responsável pela instalação dos sistemas de
rega nos novos pomares da Agrogenil em Moura - 120 ha de olival em sebe e 45 ha de amendoal intensivo
(6mX3m, variedade Lauranne), plantados em 2019 - e em Selmes (Vidigueira) - 120 ha de olival em sebe e 220 ha
de amendoal intensivo (6mX3m, variedade Guara), plantados em 2020. Carlos Sota destaca o sistema de rega
instalado em Selmes como «um projeto exemplar pela forma como está estruturado». Por exemplo, o sistema de
bombagem é comum às duas culturas e funciona em contínuo, o que permite uma maior eficiência na gestão da
rega.
«A Magos é um bom parceiro, corresponde às nossas necessidades», responsável técnico da Agrogenil em
Portugal.»

Conqueios
Na Herdade dos Conqueiros na freguesia de Alvalade do Sado, concelho de Santiago do Cacem foi feita uma
plantação de amendoal em sebe no final de 2020 numa primeira fase 70ha para um total de 140ha, com um espaçamento de rua de 3,5 e entre plantas de 1,25 com as variedades Lauranne, a Magos Irrigation Systems foi a
empresa responsável pela instalação do sistema global de rega, depois de ter sido selecionada dentro de um
grupo de empresas nacionais de referencia pelas condições técnicas de valor
Como afirma Rui Batista «A obra correu lindamente, ficamos com uma ótima relação com a empresa, até ao
momento não temos tido problemas é uma empresa profisional».

Parceiros
«A Progrés desenvolve soluções de automatização para rega desde 1935» Josep Maria Torres, técnico comercial Progrés
Quais são os principais desafios da agricultura de regadio na Península Ibérica?
A agricultura é um setor estratégico e nos próximos anos espera-se um aumento do consumo de alimentos. Os
fundos de investimento a nível mundial estão apostando muito no setor primário, com rentabilidades mais baixas,
mas mais estáveis no tempo. Tanto em Portugal como em Espanha há grandes investimentos na agricultura e
isso é benéfico para outros países europeus. O detalhe está nas pequenas explorações agrícolas, que por comparação às grandes podem ter mais dificuldades na venda dos seus produtos. Em geral, a agricultura vai
concentra-se em menos proprietários.
Como está a Progrés a inovar para responder aos desafios da agricultura?
A Progrés desenvolve soluções de automatização para rega desde 1935, sempre a inovar. Hoje em dia estamos
a investir muito em ferramentas para gestão da rega, em soluções integrais que incluem programadores, sensores, módulos rádio, aplicações web e para telemóvel que permitem a gestão remota das parcelas agrícolas.
E que novos produtos pensam lançar no mercado a curto prazo?
Há várias linhas de investigação e desenvolvimento na Progrés -módulos inalámbricos (sem fios) para sensores
e equipamentos rádio, aplicações para web e telemóvel, etc.
Como vê a parceria atual e futura da Progrés com a Magos Irrigation Systems?
Até à data tem sido uma boa parceria. Há 15 anos que trabalhamos com a Magos em grande sintonia, é uma
empresa com predisposição para a formação e para a melhoria contínua dos nossos produtos e à sua implantação no mercado. Trabalhámos com a Magos em vários projetos e continuamos a fazê-lo, existindo uma transferência de conhecimento de ambas as partes para levar tecnologia e soluções ao mercado da rega.
Josep Maria Torres, Progrés
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