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Regulamento
Apoio a projetos de demonstração 
de boas práticas na gestão da água de rega

Enquadramento

Um dos principais objetivos do Programa da Gulbenkian para o Desenvolvimento Sustentável 
é estimular novas práticas de produção e consumo mais sustentáveis através do uso eficiente 
de recursos. Uma área onde essa necessidade é particularmente evidente é a da gestão da 
água, em especial no setor agrícola. Em Portugal, à semelhança de outros países de clima 
mediterrânico, o setor agrícola é responsável por 75% do total de água utilizada.  

Em 2020, a Fundação Calouste Gulbenkian publicou o estudo “O Uso da Água em Portugal”, 
resultado de uma investigação encomendada pela Fundação Calouste Gulbenkian ao C-Lab 
(Consumer Intelligence Lab) sobre o uso da água em Portugal, centrada no setor agrícola.
O estudo (disponível em gulbenkian.pt/programas/programa-desenvolvimento-sustentavel/
gulbenkian-agua/) resultou de um trabalho exaustivo que envolveu conversas, visitas de campo 
e inquéritos a mais de 500 agricultores nacionais, a partir do qual foi elaborado um retrato
dos desafios e das oportunidades sentidas por quem está no terreno a uma maior eficiência
no uso da água.

Em 2021, a Fundação Calouste Gulbenkian aprovou uma linha de apoios que tem como 
objetivo financiar projetos de demonstração de boas práticas na gestão da água de rega, 
com o intuito de contribuir para a capacitação dos agricultores para um uso mais eficiente
de água. Esta linha de apoio dá resposta a uma lacuna identificada, por um conjunto alargado 
de entidades consultadas, como uma das necessidades mais prementes para uma adoção 
generalizada do uso eficiente da água na agricultura.

http://gulbenkian.pt/programas/programa-desenvolvimento-sustentavel/gulbenkian-agua/
http://gulbenkian.pt/programas/programa-desenvolvimento-sustentavel/gulbenkian-agua/
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Artigo 1º
Objeto e âmbito

1. O apoio da Fundação Calouste Gulbenkian a projetos de demonstração de boas práticas 
na gestão da água de rega visa financiar projetos de demonstração de boas práticas na 
gestão da água de rega, com o intuito de contribuir para a capacitação dos agricultores 
para um uso mais eficiente da água.

2. Esta linha de apoios tem âmbito nacional. 

Artigo 2º
Objetivos gerais

1. O apoio a projetos de demonstração de boas práticas na gestão da água de rega 
tem por objetivos: 

a. capacitar os agricultores, em Portugal, para práticas de rega mais eficientes  
no uso e monitorização de água, tendo por base metodologias de demonstração 
entre pares;

b. demonstrar aos agricultores os ganhos, para culturas específicas, que resultam  
de uma rega mais eficiente, através da partilha e contacto com práticas inovadoras, 
em contextos adaptados a diversos perfis e escalas;

c. contribuir para uma gestão integrada de diversos recursos.

2. A Fundação Calouste Gulbenkian pretende, com este concurso, lançar as bases  
para a criação de uma rede com experiência no desenvolvimento de iniciativas  
de demonstração de boas práticas na gestão e monitorização da água de rega na 
agricultura, numa lógica de partilha de conhecimento entre os agricultores que potencie 
a adoção de inovação e a modernização do setor agrícola.

Artigo 3º
Objetivos específicos

1. A Fundação Calouste Gulbenkian irá financiar projetos que, na prossecução dos objetivos 
gerais deste concurso, apresentem propostas inovadoras e com as competências 
necessárias para: 
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a. desenvolver atividades de intercâmbio de conhecimento entre agricultores, 
baseadas, maioritariamente, em ações de demonstração;

b. integrar explorações de demonstração piloto que desenvolvam atividades 
inovadoras e que possam ser partilhadas de forma alargada e adotadas por outros 
agricultores, através de visitas técnicas às explorações e de outras atividades como 
materiais audiovisuais (fotografias, vídeos, etc.) e textos técnicos simples sobre 
a utilização de tecnologia, entre outras consideradas relevantes;

c. adequar o projeto às características de (preferencialmente) uma cultura  
e de uma região, garantido uma aprendizagem dirigida às necessidades  
concretas de um determinado grupo de agricultores participantes;

d. integrar explorações de diferentes escalas que reflitam o contexto dos diferentes 
agricultores participantes;

e. garantir que a participação de determinado grupo de agricultores não 
se circunscreva a apenas uma ação de demonstração, mas a um conjunto de ações 
que acompanhem as diferentes fases da cultura e os ajustes que as tecnologias 
exigem e permitem fazer ao longo da campanha e que promovam confiança entre 
os agricultores para uma partilha mais aberta;

f. garantir, ao longo da campanha agrícola que o projeto acompanha, a monitorização 
e a partilha de informação (big data) pelos agricultores envolvidos – tais como, área 
de regadio, cultura, fonte de acesso à água, consumo de água, consumo de energia  
e utilização de fitofármacos – contribuindo para a consciencialização do valor do 
uso eficiente da água e dos benefícios associados à utilização de novas tecnologias;

g. comunicar e disseminar os resultados obtidos, de forma a aumentar o impacto 
do projeto, promover a adoção de boas práticas e permitir que a rede e as iniciativas 
sejam replicadas de uma forma generalizada.

Artigo 4º
Destinatários

1. Este concurso destina-se a parcerias entre entidades que trabalham com o setor agrícola 
e que tenham:

a. conhecimento técnico sobre o uso da água na região de implementação do projeto, 
as melhores práticas de gestão da água de rega e o uso de tecnologia para um uso 
eficiente da água na agricultura;
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b. capacidade para organizar e realizar ou acompanhar ações de demonstração 
no terreno, em explorações de diferentes escalas que integrem o contexto dos 
diferentes agricultores;

c. capacidade de organização em torno de (preferencialmente) uma cultura e de uma 
região com características e necessidades concretas, em função das quais deve ser 
desenhado o projeto de demonstração;

d. capacidade de promover uma participação ativa dos agricultores, incluindo 
na participação nas ações de demonstração e na partilha de práticas, experiências, 
preocupações e conquistas;

e. capacidade para, através das entidades parceiras, mobilizar um hub mais alargado 
de stakeholders, incluindo agricultores mentores, que permita dar escala ao projeto 
e maximizar o impacto;

f. capacidade para apoiar os agricultores envolvidos no processo de seleção 
e integração de sistemas, tecnologias e equipamentos de rega mais eficientes;

g. experiência para assentar o desenvolvimento do projeto em bases metodológicas 
sólidas (como, por exemplo, as desenvolvidas pelos projetos Europeus FarmDemo 
e Nefertiti (https://trainingkit.farmdemo.eu/);

h. capacidade de comunicar e disseminar os resultados do projeto, em especial  
a todo o setor agrícola.

Artigo 5º
Montante do apoio e despesas elegíveis

1. Não existe um montante de apoio fixo por projeto, dependendo da avaliação individual 
de cada candidatura.

2. O valor de financiamento por projeto não deve ser inferior a setenta mil euros nem 
exceder cem mil euros. 

3. São elegíveis todas as despesas diretamente relacionadas com o projeto, desde que 
efetuadas após a celebração de protocolo com a Fundação Calouste Gulbenkian 
e devidamente fundamentadas e orçamentadas na fase de candidatura. O financiamento 
pela Fundação Calouste Gulbenkian obriga ao arquivo e à apresentação de todas  
as despesas realizadas através do referido apoio.

https://trainingkit.farmdemo.eu/
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4. Em caso algum poderá haver duplo financiamento das despesas apoiadas, pelo que os 
custos elegíveis e efetivamente comparticipados por outros programas, projetos, medidas 
e ações nacionais ou europeias não poderão ser objeto de financiamento pela Fundação 
Calouste Gulbenkian.

Artigo 6º
Elegibilidade das candidaturas

1. São elegíveis projetos enquadráveis nos objetivos descritos nos artigos 2º, 3º e 4º  
deste regulamento.

2. Entende-se por projeto o conjunto de atividades a desenvolver pela entidade promotora  
e pelas entidades parceiras, destinadas a um grupo de beneficiários (público-alvo), 
durante um certo período. 

3. Podem candidatar-se a esta linha de apoio pessoas coletivas públicas ou privadas, com ou 
sem fins lucrativos, em parceria, coordenadas por pessoas coletivas sem fins lucrativos.

4. As instituições candidatas têm de reunir os seguintes requisitos: 

a. Encontrarem-se sediadas em território nacional; 

b. Estarem legalmente constituídas e devidamente registadas, nos termos da lei;

c. Terem a sua situação regularizada junto da segurança social e da autoridade 
tributária. 

5. Apenas são elegíveis projetos com impacto direto em Portugal.

Artigo 7º
Entidade promotora e entidades parceiras

1. Os projetos devem ser apresentados por uma parceria de entidades, contemplando 
a existência de uma entidade promotora e uma ou mais entidades parceiras.

2. A entidade promotora desempenha a função de coordenação do conjunto das atividades 
que integram o projeto, competindo-lhe:
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a. receber e executar diretamente o financiamento atribuído ao projeto;

b. assegurar a execução do plano detalhado de atividades e orçamento;

c. dinamizar a rede de parceiros do projeto;

d. acompanhar a execução do projeto e propor, caso se justifique, alterações;

e. cumprir e fazer cumprir a metodologia de avaliação do projeto, nos termos 
previamente definidos;

f. organizar e manter atualizados os dossiês técnico e financeiro/contabilístico 
do projeto;

g. cumprir e fazer cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados;

h. representar o projeto nas ações promovidas pela Fundação Calouste Gulbenkian 
para promoção dos projetos apoiados por esta linha de apoio, que têm caráter 
obrigatório.

3. A entidade promotora tem de ter contabilidade organizada ou comprometer-se a ter 
contabilidade organizada à data de início do projeto, devendo a contabilidade ser 
obrigatoriamente elaborada sob a responsabilidade de um Contabilista Certificado (CC).

4. As entidades parceiras desempenham funções específicas na execução do projeto, 
comprometendo-se a assegurar os contributos acordados nos termos aprovados  
e a cumprir as regras de funcionamento da parceria.

Artigo 8º
Compromisso de partilha de conhecimento

1. Com vista à criação de conhecimento partilhado que informe e promova a proliferação 
de ações de demonstração no setor agrícola, a Fundação Calouste Gulbenkian irá 
designar um parceiro científico para acompanhar a execução dos projetos numa lógica 
de observação e registo.

2. As entidades apoiadas comprometem-se a cooperar com o parceiro científico e a partilhar 
informação sobre os respetivos projetos – inclusivamente sobre o modelo a adotar 
nas ações de demonstração, características dos participantes e resultados obtidos.
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Artigo 9º
Apresentação de candidaturas

1. As candidaturas a esta linha de apoio devem ser apresentadas em formulário próprio, 
disponível no website da Fundação Calouste Gulbenkian.

2. Para além dos campos de preenchimento obrigatório, a candidatura implica a anexação 
de um documento pdf com a calendarização do projeto e, opcionalmente, um documento 
pdf com a memória descritiva do projeto, com um máximo de 10 páginas.

3. É obrigatória a submissão, no formulário de candidatura, de uma cópia do documento 
que comprove a constituição legal das entidades e a situação de não dívida perante 
a Segurança Social e perante a Autoridade Tributária.

4. Poderão ser solicitados, às candidaturas elegíveis, esclarecimentos adicionais que 
se considerem relevantes para a análise da respetiva candidatura.

Artigo 10º
Prazo de candidaturas

1. O período para a receção de candidaturas decorrerá de 23 de julho até às 15h de 
15 de outubro de 2021, salvo alteração definida pela Fundação Calouste Gulbenkian.

2. Os projetos devem ser executados a partir da data da assinatura de protocolo com 
a Fundação Calouste Gulbenkian e até novembro de 2022. 

Artigo 11º
Avaliação e seleção das candidaturas

1. A avaliação das candidaturas que respeitem os critérios de elegibilidade será efetuada 
por um júri externo, devidamente qualificado, com o apoio da equipa do Programa  
da Gulbenkian para o Desenvolvimento Sustentável.

2. Os projetos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

a. Projeto

i. clareza dos objetivos do projeto, da metodologia a adotar e dos resultados 
e impacto esperados;
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ii. grau de contribuição esperada do projeto para os objetivos expostos;
iii. grau de excelência do projeto comparativamente a outros já existentes 

(incluindo na inovação);
iv. robustez da proposta ao nível técnico, metodológico e de planeamento;
v. orçamento.

b. Equipa

i. competências da equipa para o projeto proposto;
ii. nível de motivação e compromisso na candidatura;
iii. reputação e rede de contactos – projetos anteriores desenvolvidos, 

rede de parceiros, prémios atribuídos, entre outros.

3. O júri fará a avaliação das candidaturas segundo os critérios e prioridades definidos 
neste regulamento. Numa primeira fase, a avaliação é efetuada de modo individualizado, 
através do preenchimento de uma grelha de avaliação. A decisão final do júri é efetuada 
numa reunião para o efeito através de discussão e votação entre todos os membros. 

4. A Fundação Calouste Gulbenkian decidirá com base nas avaliações e propostas do júri. 
As decisões de seleção e aprovação de candidaturas cabem à Fundação Calouste 
Gulbenkian e não são passíveis de recurso. 

5. A Fundação Calouste Gulbenkian reserva-se o direito de não divulgar as avaliações 
individuais de cada candidatura.

6. Os resultados da avaliação de cada candidatura serão comunicados ao respetivo 
proponente via MyGulbenkian.

Artigo 12º
Disposições finais

1. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Fundação 
Calouste Gulbenkian.

2. A Fundação Calouste Gulbenkian reserva o direito de não atribuir qualquer apoio, caso 
as propostas não correspondam aos objetivos definidos para a presente linha de apoio.
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Artigo 13º
Proteção de Dados Pessoais

1. Todos os dados pessoais dos Titulares disponibilizados pelos candidatos serão tratados 
exclusivamente para o efeito de gestão da atribuição desta linha de apoio pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados 
e mediante o consentimento expresso dos mesmos.

2. A Fundação Calouste Gulbenkian poderá ser contactada, relativamente a quaisquer 
questões relacionadas com o tratamento de dados levado a cabo neste contexto, 
e para estas finalidades para privacidade@gulbenkian.pt.

3. Os dados pessoais dos Titulares serão conservados pelo período de tempo necessário 
para atribuição e gestão desta linha de apoio, exceto nos casos em que outro período 
seja exigido pela legislação aplicável. Alguns dados (a saber, o nome do responsável pela 
candidatura, data da candidatura, termos e duração da linha de apoio e dados pessoais 
potencialmente incluídos nos trabalhos e publicações finais) serão conservados por 
tempo indeterminado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no contexto da sua  
atividade de gestão e conservação de acervo cultural, intelectual e artístico.

4. Os Titulares poderão, a todo o tempo, retirar o consentimento para o tratamento 
dos seus dados pessoais, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuízo de se 
considerar válido o tratamento efetuado com base no consentimento previamente 
dado. O facto de retirar o consentimento implica que a FCG não pode tratar os seus 
dados pessoais para as finalidades consentidas, e como tal, poderá traduzir-se na 
impossibilidade de continuar como candidato ou beneficiário desta linha de apoio.

5. A Fundação Calouste Gulbenkian garante aos Titulares o exercício dos seus direitos  
em relação aos seus dados, como o direito de acesso, retificação, apagamento, oposição, 
limitação do tratamento e portabilidade, de acordo com a legislação aplicável.

6. A Fundação Calouste Gulbenkian implementa todas as medidas de segurança necessárias 
e adequadas à proteção dos dados pessoais dos Titulares, quer quando os dados sejam 
tratados diretamente pela FCG, quer quando os dados sejam tratados por entidades 
por si subcontratadas.

7. A Fundação Calouste Gulbenkian poderá tratar os dados pessoais recolhidos neste 
contexto diretamente e/ou através de entidades subcontratantes para o efeito,  
sendo que serão celebrados contratos adequados com tais entidades subcontratantes, 
nos termos e com o teor previsto pela legislação aplicável.

8. No âmbito e para os efeitos da atribuição desta linha de apoio, a Fundação Calouste 
Gulbenkian poderá comunicar os dados dos candidatos a entidades parceiras, para efeitos 

mailto:privacidade%40gulbenkian.pt?subject=
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de gestão de publicações e de comunicações institucionais. Estas entidades poderão estar 
sedeadas dentro do território da União Europeia ou fora, sendo que, neste último caso, 
serão a todo o momento empregues mecanismos adequados,  ao abrigo da legislação 
aplicável, para salvaguardar a segurança dos dados pessoais tratados.

9. Os candidatos poderão efetuar uma reclamação para a Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (“CNPD”) caso considerem que existe um incumprimento das disposições 
legais relativas à proteção de dados por parte da Fundação Calouste Gulbenkian.

Lisboa, 22 julho de 2021


