
PIQUETE DE INTERVENÇÃO 

 

 
 

CONTATOS 

 

Sede Ilha de São Miguel 

Rua do Rosário 

Quinta da SRAF, Matriz  

9600-549 Ribeira Grande, Açores 

Telf.: (+351) 296 470 670 

Email: iroa.sa@azores.gov.pt  
 

Delegação Ilha Terceira 

Praça Almeida Garrett n.º 1 

9700-016 Angra do Heroísmo, Açores 

Telf.: (+351) 296 470 800 
 

Representações Ilhas do Faial e do Pico 

Rua Ernesto Rebelo n.º 2 

9900-112 Matriz - Horta 

Telf.: (+351) 296 470 699 
 
 

 
  

 

Com sede na Ribeira Grande e âmbito de ação nas 9 ilhas dos Açores, a IROA, 

S.A. tem como objetivos a promoção do desenvolvimento sustentável das zonas 

rurais e o incentivo à modernização e diversificação da agropecuária, contribuindo 

assim para a melhoria da competitividade e da qualidade laboral dos agricultores 

Açorianos. 

Competências 
 

Realização de estudos de ordenamento agrário e fundiário; 

 

Projeção, planeamento e execução de obras de ordenamento agrário,  

nomeadamente, construção e beneficiação de caminhos agrícolas, de redes de 

abastecimento de água e de eletrificação agrícola; 

 

Desenvolvimento e promoção do emparcelamento fundiário e 

redimensionamento das explorações agrícolas; 

 

Gestão da Reserva Agrícola Regional; 

 

Condução de programas de apoio à reestruturação do setor primário, 

nomeadamente, a reforma antecipada e o regime de incentivos à compra de terras 

agrícolas. 
 
 

mailto:iroa.sa@azores.gov.pt


EXECUÇÃO DE OBRAS DE ORDENAMENTO AGRÁRIO 

CAMINHOS AGRÍCOLAS  

No arquipélago dos Açores desde a 

década de noventa tem-se vindo a 

adensar a rede de caminhos agrícolas 

dentro dos Perímetros de 

Ordenamento Agrário, quer através da 

beneficiação de caminhos existentes, 

quer pela construção de novos 

caminhos. Atualmente a rede de 

caminhos agrícolas conta com cerca 

de 340 km beneficiados. 

  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS EXPLORAÇÕES 

Com o aproveitamento de nascentes ou com a criação de grandes sistemas de 

abastecimento de água com base em captações de linhas de água e construção de 

reservatórios, visa-se garantir água de qualidade aos animais existentes nas 

explorações, assim como permitir uma boa higienização do processo de ordenha. 

  
 

ELETRIFICAÇÃO AGRÍCOLA 

O fornecimento de energia elétrica às explorações 

agropecuárias contempla a execução de ramais de 

distribuição de energia elétrica em média tensão, postos 

de transformação e ramais de distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, possibilitando que as 

explorações agrícolas se equipem com instalações de 

iluminação, máquinas de ordenha, equipamentos de 

refrigeração de leite e outros equipamentos consumidores 

de energia elétrica. A execução destas infraestruturas 

proporciona melhores condições de exploração, 

melhorando a qualidade dos produtos e o rendimento das 

explorações agropecuárias, tornando o setor e a Região 

mais competitivos. 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO E ACONSELHAMENTO 

No exercício da nossa atividade, tentamos prestar um atendimento diferenciado, 

rápido e eficaz, sendo uma das nossas características a pró atividade, cordialidade, 

entre outras atribuições do serviço como o atendimento telefónico, receção de 

correspondência, prestação de 

informações, atendimento aos 

agricultores, fornecedores e todo o 

público interessado nos nossos 

serviços. 

Em equipa pretendemos prestar um 

serviço de qualidade e pretendemos 

ajudar nas dificuldades dos nossos 

agricultores e público em geral. 

 

    
 


