


A IRRICAMPO exerce a sua actividade de concepção, 

comercialização, montagem e assistência de sistemas 

de rega desde 1982. O seu historial no mercado 

nacional de rega é representativo da experiência e 

especialização em soluções de rega para a agricultura.

Desde o início que aposta em inovação e tecnologia, 

qualidade e diversificação, juventude e formação dos 

recursos humanos, bem como na proximidade a cada 

cliente, para assim:

• Crescer de forma saudável, com base na qualidade dos 

equipamentos, das instalações e do  acompanhamento 

pós-venda;

• Criar uma verdadeira parceria com cada cliente, 

dotando a empresa de meios humanos, técnicos e 

financeiros, de forma a garantir a satisfação de cada 

um;

• Representar os melhores fabricantes mundiais de 

equipamentos de rega, o que obriga a estar na van-

guarda da evolução.

A IRRICAMPO tem participado activamente no espectacular crescimento do mercado nacional da rega automati-

zada e desde sempre que  as prioridades são a solidez, a organização interna e a “saúde” económico-financeira, 

que garantem segurança e estabilidade aos clientes.



A IRRICAMPO oferece um conjunto integrado de soluções gota a gota da marca 

Netafim,  adaptadas a cada caso. Para tal, recorre a fornecedores certificados e líderes 

de mercado, que proporcionam todo o suporte e apoio técnico necessários.

Na sua vasta experiência de concepção e instalação de 

sistemas de rega, representada em milhares de hectares 

de olivais, vinhas e outras culturas em Portugal, teve 

sempre em conta o tipo de solo, a qualidade e 

disponibilidade da água, o clima e práticas culturais 

existentes, de forma a propor o melhor sistema de rega 

para cada uma das distintas situações.

A IRRICAMPO selecciona de forma rigorosa os parceiros com quem trabalha. Representa 

marcas maioritariamente líderes mundiais, reconhecidas internacionalmente pela sua 

qualidade e desempenho.

A Cobertura Total é um sistema de rega por aspersão, fixo, melhor adaptável a 

parcelas de terreno com formatos irregulares.

A IRRICAMPO dimensiona os sistemas de forma a serem os mais económicos, os 

mais duradouros, os mais fáceis de manusear e de controlar. Todos os materiais 

utilizados provêm de fornecedores certificados em termos de qualidade, sendo a 

maioria líderes de mercado.

Cobertura Total

Pivots
A IRRICAMPO comercializa pivots circulares, sectoriais, 

rebocáveis e sistemas lineares, bem como todas as 

opções complementares disponíveis (sistema corner, 

estações base CAMS, etc.) da marca Valley.

No mercado da rega, a escolha da IRRICAMPO é a mais 

fiável das decisões para aumentar a produção e a 

rentabilidade dos agricultores. Procura sempre o 

fornecedor que mais experiência, conhecimento e 

resultados oferece e, por isso, cada vez mais agricultores 

confiam na IRRICAMPO para beneficiar as suas culturas. 

Gota a Gota



Compostas pelos mais variados sensores climáticos, comunicam com a unidade 

central através de telemetria (via gprs/gsm ou via rádio). A telemetria permite aos 

técnicos/agricultores receberem informações do campo “na hora” e calcularem a 

evapotranspiração com dados reais. Os sensores medem a pluviometria, 

velocidade e direcção do vento, temperatura e humidade relativas, folha molhada, 

radiação solar global e a temperatura do solo. 

Em particular, os sensores de humidade, integrados nestas estações, medem a 

humidade do solo nos diversos níveis de profundidade. São de grande fiabilidade e 

permitem visualizar com uma nitidez impressionante o comportamento dinâmico 

da água no solo. Também utilizam a telemetria para enviar para o escritório a 

informação recolhida. 

Soluções de Apoio à Gestão da Rega

A IRRICAMPO desenvolve e procede à montagem de 

soluções de automatização, controlo e comando de 

sistemas de rega, de forma a satisfazer as necessidades e 

os desafios apresentados pelos clientes. Todas são 

testadas e o seu funcionamento é comprovado em 

situação real.

AUTOMATIZAÇÃO E CONTROLO

A IRRICAMPO disponibiliza, ainda, um conjunto de ferramentas fundamentais e imprescindíveis a uma boa e 

controlada agricultura de regadio, que fornecem informação essencial sobre, por exemplo, quando e quanto 

regar. Permitem que o agricultor intervenha activamente durante a campanha de rega, adaptando a mesma às 

condições verificadas em cada momento.

ESTAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS E SENSORES CLIMÁTICOS

Utilizando software próprio e comunicação por telemetria (GPRS, GSM, rádio, 

telefone fixo) é possivel supervisionar todas as operações de gestão da rega desde 

a sua casa, escritório ou automóvel. 

Pode controlar diversos sistemas de rega, desenhar um mapa da sua exploração 

com todos os equipamentos, registar informações específicas que permitam 

elaborar relatórios escritos sobre a quantidade de água 

aplicada, fertilizantes e outros produtos químicos. 

Utilizando esta tecnologia poderá optimizar factores 

tão importantes como a gestão do tempo, a 

conservação de água, custos de produção e meio 

ambiente.

TELECONTROLO DE SISTEMAS DE REGA



A qualidade do serviço que a IRRICAMPO presta, que vai desde a elaboração do projecto até à sua implementação 

e posterior assistência, é o que melhor reflecte a filosofia da empresa.

Todos os esforços são orientados para a satisfação do 

cliente e adequação a cada situação e, para tal, 

contribuem de forma decisiva a formação técnica das 

suas equipas. Para garantir o melhor serviço, os 

colaboradores da IRRICAMPO recebem periodica-

mente formação actualizada, através das mais 

modernas técnicas, ferramentas e equipamentos 

auxiliares à montagem e assistência técnica. 

Aliando o dinamismo da empresa à qualificação e 

empenho dos seus técnicos, a IRRICAMPO dedica-se 

a cumprir os objectivos a que se propõe:

• Elaborar projectos adequados a cada situação e às 

necessidades/desejos do cliente;

• Manter uma relação de parceria com o cliente, 

a judando-o  a  def in i r  todos  os  parâmetros  

condicionantes do projecto e sugerindo a utilização do 

equipamento mais adequado e  vantajoso;

• Montar todos os equipamentos de forma rigorosa;

• Cumprir os prazos de execução das obras;

• Ser eficaz e eficiente na assistência técnica, assegurando 

um serviço adequado e em t empo útil, sendo a rapidez e 

eficiência um factor chave. 



 

A certificação segundo a ISO 9001 veio aperfeiçoar procedimentos no sentido de consolidar a forte posição 

da IRRICAMPO no mercado da rega. É objectivo da empresa:

• Satisfazer e superar as expectativas dos clientes em todas as fases do negócio:

 Apresentação;

 Projecto;

 Negociação;

 Execução da Obra;

 Cumprimento dos Prazos Negociados;

 Assistência Técnica;

 Assistência Pós-Venda;

 Qualidade dos Produtos.

• Cumprir os requisitos do SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia.

• Desenvolver cada colaborador e a cultura da Empresa.


