
 
Despacho n.º 4/2019 

Atentas as atuais condições climatéricas verificadas em Portugal Continental e à provável 
evolução para uma situação de seca agrometeorológica e hidrológica, importa acompanhar, de 
forma permanente, o seu impacto no terreno, pelo que determino: 
1 – O lançamento de um aviso para a identificação das necessidades de investimento em 
captação e transporte de água e aquisição de equipamentos para abeberamento de gado. 
2 – O aviso referido no n.º 1 deverá ser disponibilizado no sítio de internet de cada DRAP e o 
período para preenchimento do formulário constante do anexo I do presente despacho 
decorrerá até 15 de maio de 2019. 
3 – Deverão ainda as DRAP, até aos dias 15 e 30 de cada mês, informar sobre a evolução da 
situação de seca nas respetivas regiões indicando, nos termos do formulário constante do anexo 
II do presente despacho, a caracterização da atual situação e da evolução dos recursos hídricos 
privados, das pastagens e forragens, culturas permanentes e temporárias. 
4 – Dar conhecimento da informação referida no ponto 3 ao GPP, no quadro da sua 
coordenação do Grupo de Trabalho de assessoria técnica à Comissão Permanente de 
Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, criado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 80/2017, de 7 de junho de 2017. 
5 – Incumbir o Senhor SEAA de coordenar esta ação.  
 
Lisboa, 2 de abril de 2019. 

 
Pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,  

o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, 
 
 

Luís Medeiros Vieira 
 



 
ANEXO I 

 
Formulário a preencher pelos agricultores 

 
1 – Identificação e Caracterização da Exploração: 

 Nome do produtor/contacto:____________________________________________ 
 Localização (Freguesia/concelho/distrito):__________________________________ 
 Área da exploração (ha):______________ 
 Culturas:  Quais:__________________________________________________                 
 Efetivo pecuário existentes:  

o Bovinos                       Nº_____________ 
o Ovinos e Caprinos                    Nº_____________ 
o Outros Quais__________________ Nº__________ 

 Disponibilidades atuais: 
o Poço              
o Furo      
o Charcas/tanque             
o Bebedouros 
o Outros                            Quais?:______________Estado:________________     

2 – Necessidades de investimento em matéria de captação, transporte e armazenamento 
de água, abeberamento de gado ou outros equipamentos: 

 Poço 
 Furos 
 Charcas/tanque 
 Bebedouros 
 Equipamentos  Quais?_______________________________ 
 Outros   Quais?_______________________________ 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 
ANEXO II 

Formulário a preencher pelas DRAP 

Evolução dos Recursos Hídricos Privados 

 

Evolução das Pastagens e Forragens 

 

Evolução do Estado do Efetivo Pecuário 

 

Evolução das Culturas Temporárias 

 

Evolução das Culturas Permanentes 
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