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Resumo 

Qualquer sistema de rega deve ser projectado, instalado e gerido correctamente de forma a permitir 
aplicar a água de rega de uma forma eficiente e uniforme tendo em conta a protecção do ambiente.  

Para satisfazer estes requisitos o projecto de rega tem que ser uma peça completa, com a informação 
suficiente e bastante detalhada sobre todas as suas componentes, de forma a poder sustentar um projecto 
de desenvolvimento agrícola técnica e economicamente viável, adequado ao local e aos objectivos em 
causa. 

A estagnação, ou mesmo o enfraquecimento da estrutura técnica dos organismos de apoio e avaliação em 
Portugal, nas últimas décadas, levou à diminuição das exigências ao nível do projecto. Esta situação teve 
como consequências que os projectos de rega ao nível da exploração agrícola tenham sido, na maioria dos 
casos, realizados por agentes sem formação adequada e sem o mínimo de informação. 

Como consequência desta situação, a rega é feita, em muitos casos sem grande qualidade, já que o 
agricultor desconhece as componentes e a dimensão do sistema de rega, o seu modo de funcionamento, e 
como tal, a qualidade da rega efectuada. 

Consciente destes problemas, esta comunicação pretende dar algumas pistas sobre a elaboração de um 
projecto de rega ao nível da exploração agrícola, as suas componentes, as exigências ao nível de estudos, 
e a sua apresentação, de forma a que o projecto de rega seja um peça com informação que interesse, não 
só ao financiador, mas também, e essencialmente, ao utilizador. Pretende-se ainda tentar dar algumas 
pistas que possibilitem a disciplinarização dos circuitos de realização e aprovação dos projectos. 
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Abstract 

Any irrigation system should be designed, installed and managed correctly to allow apply the irrigation 
water efficiently and uniform to satisfy the crop water needs and protect the environment.  

To reach these requirements the irrigation design must be a complete piece, with sufficient information, 
enough detailed for all of their components, to support technical and economically the agricultural 
development. 

The stagnancy of irrigation technical structures of  the irrigation advisories services in Portugal, during 
the last decades, conducted to a decrease in demand of irrigation design. This situation has, as a 
consequences, the on-farm irrigation design, have been, for the majorities of cases, done by unqualified 
people and, consequently, without the minimum information. 

As a consequence of this situation, the irrigation is done, in many cases without great quality, since the 
agriculturist is unaware of the components and the dimension of the irrigation system, its way of 
functioning, and as such, the quality of the irrigation. 

Conscientious of these problems, this communication intends to give some tracks on the elaboration of 
the on-farm irrigation design, its components, the requirements to the level of studies, and its 
presentation, in such a way that the irrigation design is a piece with information that interest, not only to 
the financier, but also, and essentially, to the user.  It is still intended to try to give some tracks that make 
possible to discipline the circuits of accomplishment and approval of the designs 

 



1 – Introdução 
O desenvolvimento de novas tecnologias e a sua adaptação ao sector da rega, deram origem a sistemas 
cada vez mais sofisticados que permitem um exaustivo controlo dos recursos disponíveis utilizados e 
permitem aos utilizadores, a adopção de sistemas de rega como técnica para cobrir as necessidades 
hídricas e nutricionais das culturas. 

As vantagens e prestações dos sistemas são indubitáveis e conhecidas pela maioria das pessoas, embora, 
com demasiada frequência, se tenda a imputar aos sistemas vantagens intrínsecas que, na realidade, 
dependem em grande medida de um projecto, selecção de equipamentos e materiais, e gestão adequada, 
premissas que, por não serem tidas em consideração, conduzem muitas vezes irremediavelmente a 
problemas de funcionamento de difícil, ou em qualquer caso, custosa e traumática solução. 

Em qualquer caso, a utilização de uma determinada tecnologia, exige um conhecimento profundo da 
mesma, de forma que seja possível estabelecer as condições a que deve obedecer o projecto da instalação, 
que materiais usar e que especificações devem cumprir, assim como quais as variáveis que afectam o 
funcionamento e como devem ser estabelecidas as estratégias de gestão e manutenção para que se 
alcancem os objectivos propostos.  

Esta estratégia deve estar associada a um controlo exaustivo dos parâmetros que definem a rega e a 
fertirrega, já que o seu registo, interpretação e constatação permitirão políticas de poupança dos recursos 
possibilitando a introdução de uma nova cultura do uso da água. 

Embora, cada vez com mais frequência, se abordam obras de infra-estruturas colectivas cujo objectivo é o 
transporte e distribuição da água de rega desde os locais de captação até às tomas ou hidrantes na parcela, 
garantindo as condições mínimas de caudal e pressão, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer as 
condições mínimas exigíveis nos sistemas individuais que afectarão, de maneira decisiva, as infra-
estruturas previstas para o suministro da rega. 

O correcto funcionamento do sistema dependerá, portanto, da selecção dos materiais adequados, assim 
como de um projecto e dimensionamento de cada uma das partes, de tal forma que, conjuntamente, 
cubram as necessidades impostas aos mesmos. 

Em muitas ocasiões, políticas comerciais muito agressivas, têm orientado o mercado para soluções nem 
sempre idóneas. 

A estagnação, ou mesmo o enfraquecimento da estrutura técnica dos organismos de apoio e avaliação em 
Portugal, nas últimas décadas, levou à diminuição das exigências ao nível do projecto, os quais, a maioria 
das vezes, se limitam a simples cartas de intenção com orçamento para o equipamento. Esta situação teve 
como consequências que os projectos de rega, ao nível da exploração agrícola tenham sido, na maioria 
dos casos, realizados por agentes sem formação adequada, de uma forma extremamente simplificada, sem 
detalhe, o que inviabiliza a sua análise técnica. 

Apesar de actualmente, haver informação suficiente e disponível que permita seleccionar a solução mais 
adequada a cada caso, a falta de uma normativa de cumprimento obrigatório, pelo menos no que às 
obras que são subvencionadas parcial ou totalmente pela administração diz respeito, não favorece 
uma solução adequada num futuro próximo para a problemática existente. Prejudicadas desta 
situação saem todas as partes implicadas, pelo que há ainda um longo caminho a percorrer até que 
todos os intervenientes adoptem uma atitude profissional e abandonem o amadorismo 

2 – O Projecto e o seu enquadramento agro-sócio-económico e ambiental 
A finalidade de qualquer sistema de rega é o de proporcionar o volume de água necessário para satisfazer 
as necessidades em água das plantas quando a quantidade disponibilizada através da precipitação não é 
suficiente para satisfazer essas necessidades. 

Nestas condições, e tendo presente que qualquer sistema de rega deve ser projectado e gerido 
correctamente, para: 

• aplicar a água de um modo eficiente, uniforme e conservativa que permita manter as 
plantas em perfeito conforto hídrico, tendo em conta os objectivos de cada cultura  

• proteger e conservar o ambiente e os recursos,  

deve ser dada particular atenção ao projecto, à instalação, manutenção e gestão de qualquer sistema de 
rega, independentemente da sua dimensão. 



As duas primeiras são, talvez, as principais responsáveis pelo sucesso de qualquer sistema de rega, e são 
as atitudes tomadas a este nível que pode revelar o profissionalismo desta actividade. 

O que é que pode caracterizar o profissionalismo na rega  (MAISTER 2000, CAPE 2005)? 

• Um profissional tenta aprender tudo o que se relaciona com o seu trabalho. Um amador, sempre 
que pode, salta por cima da aprendizagem e refugia-se na receita 

• Um profissional descobre cuidadosamente o que é necessário. Um amador assume que os outros 
necessitam e querem 

• Um profissional não foge às dificuldades. Um amador tenta fugir do trabalho difícil 

• Um profissional persiste até que o seu objectivo seja alcançado. Um amador desiste logo que 
possível 

• Um profissional produz mais que o necessário. Um amador faz o estritamente necessário 

• Um profissional produz um trabalho de alta qualidade. Um amador produz um trabalho de média 
a baixa qualidade 

• Um profissional ganha bem. Um amador ganha pouco e sente-se injustiçado 

• Um profissional tem um longa futuro à sua frente. Um amador tem um futuro incerto 

 

Assim sendo, qualquer sistema de rega deve ser: 

•  projectado para aplicar a água de rega de uma forma eficiente e uniforme;  

•  instalado de acordo com as especificações do projecto; 

•  mantido regularmente de forma a preservar as condições para que foi projectado e 
poder suportar uma exploração eficiente; 

•  gerido de forma correcta e racional, de forma a assegurar a aplicação do volume de 
água estritamente necessário ao bom desenvolvimento das culturas, de acordo com o 
objectivo em vista e tendo em conta a protecção do ambiente. 

Como já se assinalou anteriormente, tanto o projecto como a gestão racional de qualquer sistema de rega 
exige um conhecimento exaustivo do mesmo. O projecto supõe a adequada ligação das diferentes partes 
que compõem o sistema, de tal forma que se alcance uma alta uniformidade na distribuição de água e 
fertilizantes na fase de exploração (solução técnica), com os custos de instalação e exploração ajustados à 
solução escolhida (solução económica). 

Para satisfazer estes requisitos o projecto de rega tem que ser uma peça completa, com a informação 
suficiente e bastante detalhada sobre todas as suas componentes, de forma a poder sustentar um projecto 
de desenvolvimento agrícola técnica, economicamente viável, adequado ao local e aos objectivos em 
causa. 

 

3 – Finalidade e Necessidade de um Projecto de Rega 
Uma das finalidades de um projecto de rega é a de proporcionar ao seu utilizador um documento com 
informação específica adequada aos objectivos pretendidos (fornecimento e montagem de equipamentos), 
adequado à zona de implantação e com as justificações, cálculos e especificações de todas as soluções 
apresentadas. 

Este documento fará parte integrante do Plano de Conversão em Regadio (transformação de uma zona 
de sequeiro em regadio), ou de Reconversão do Regadio Existente (melhoria do regadio já existente), o 
qual deverá assegurar a viabilidade técnica e económica do projecto  

Para além deste grande objectivo, o projecto da rede de rega terá ainda outras finalidades (OLIVEIRA 
2004), bastante importantes, das quais se podem destacar: 

• Suportar a documentação que justifique a compra ou transferência da propriedade ou 
de licenças de uso da água 



• Demonstrar que a gestão da rega é feita de acordo com a legislação estabelecida 
(medidas agro-ambientais por exemplo) 

• Suportar os pedidos de financiamento a bancos ou outras fontes de financiamento  

• Suportar os trabalhos de avaliação do desempenho dos sistemas de rega durante a fase 
de exploração, a fim de corrigir eventuais desvios ocorridos face ao que foi concebido 
em projecto 

• Servir de ferramenta de apoio à gestão de rega durante a fase de exploração  

• Suportar alterações e/ou ampliações do sistema de rega 

• Cumprir as exigências dos Planos de Regadios, Plano Nacional da Água, Planos de 
Bacia e outros Planos Hidrológicos e Ambientais 

• Obter licenciamento para a construção das infra-estruturas caso seja necessário. 

4 – A Quem Interessa o Projecto da Rede de Rega 

Sendo o projecto de uma rede de rega uma peça com tantos e variados objectivos, ele será, por certo, um 
documento que interessa a um conjunto muito vasto de entidades envolvidas, e não, como por vezes 
parece querer mostrar-se em Portugal, apenas para garantir um financiamento. 

Sendo a água um bem escasso, raro e de qualidade vulnerável, e a agricultura o seu maior utilizador, com 
potenciais impactes negativos no ambiente, quando mal gerida, o seu uso racional deverá ser um 
objectivo primordial de todos os intervenientes no processo de uso desde a fonte até à sua restituição aos 
sistemas de drenagem. 

Assim, o projecto da rede de rega interessa a todos os potenciais intervenientes no uso da água, já que, a 
partir dele, será possível: 

• ao utilizador ou proprietário conhecer a viabilidade do projecto, o equipamento de rega 
preconizado, o modo de funcionamento, os programas de manutenção e gestão 
aconselhados e as suas implicações ao nível da empresa; 

• à entidade licenciadora do uso da água – Comissão Coordenadora Desenvolvimento 
Regional – CCDR -, conhecer qual o volume de água consumido, com que finalidade, 
com que eficiência potencial, com que origem e com que qualidade, conhecimento 
importante no Planeamento de Recursos Hídricos ao nível da Bacia Hidrográfica; 

• à entidade distribuidora da água, no caso de regadios colectivos – Associações de 
Regantes - conhecer qual o volume de água consumido, com que finalidade, com que 
eficiência potencial. Conhecimento importante ao nível da gestão da rede de 
distribuição de água; 

• à entidade executora – Fornecedor/Empreiteiro – conhecer os materiais e 
equipamentos, especificações, condicionantes, locais de implantação, etc., de forma a 
permitir organizar e elaborar a proposta de fornecimento e/ou instalação do sistema de 
rega; 

• à entidade de consultoria e apoio à gestão da rega – Engenheiro Consultor -, 
conhecer as diferentes componentes do projecto, o esquema de funcionamento 
projectado, as características hidráulicas do sistema (caudal e pressão nos diferentes nós 
do sistema de rega), que permitam o apoio à gestão da rega, de acordo com o objectivo 
preconizado, e à avaliação do desempenho do sistema de rega, e assim, poder 
preconizar eventuais modificações/adaptações do mesmo;   

• à entidade financiadora (bancos e IFADAP) – avaliar o risco do investimento em 
causa, conhecendo à partida as principais características do sistema de rega, quer ao 
nível dos equipamentos quer ao nível do seu potencial desempenho, os custos e as 
condições de operação, bem como as culturas que serviram de base à elaboração do 
projecto.    



5 – Quem faz o projecto da Rede de Rega 

Sendo o projecto de uma rede de rega uma peça com tantos e variados objectivos, há que assegurar uma 
alta qualidade do sistema de rega projectado, de forma a poder ser garantida a sua boa instalação e 
funcionamento, e assegurada a sua correcta manutenção e gestão. 

Para tal, há que apostar na escolha de um projectista ou consultor de rega qualificado, de forma a permitir 
a realização de um projecto de rega que assegure o cumprimento dos objectivos pretendidos. 

A palavra – Qualificado – tem um significado bastante preciso, já que o projectista deve ser certificado 
por entidade idónea que assegure à entidade contratante que o mesmo tem conhecimento teórico e prático 
de hidráulica aplicada, da rega, dos equipamentos, é um técnico com bastante experiência e formação 
superior ou outra qualificação aceite como tal (OLIVEIRA et al – 2003). 

O engenheiro projectista deverá, para tal, demonstrar a sua competência baseada no sucesso da sua 
experiência prática, na qualificação formal e na certificação obtida ou avalizada por entidade idónea. 

Cabe ao dono da obra a decisão sobre a escolha do projectista, a qual deve ser feita depois de se certificar 
que o técnico escolhido reúne as qualificações desejadas. 

Projectar uma rede de rega requer um alto nível de capacidade técnica. 

O projecto será elaborado em contacto e análise permanente com o dono da obra, de forma a que este 
preste, na fase de planeamento, toda a informação necessária para que se atinjam os objectivos 
pretendidos. Com esta informação o engenheiro projectista deverá ser capaz de: 

• Perceber e trabalhar dentro das restrições inerentes a cada projecto; 

• Perceber e usar toda a cartografia disponível ao nível topográfico, hidrogeológico, 
pedológico, etc.; 

•  Perceber e trabalhar as diferentes componentes do projecto: solos, agronómica, 
hidrológica, hidráulica, hidrogeológica e engenharia; 

• Projectar o sistema de rega nas suas múltiplas componentes, que permita distribuir e 
aplicar a água, de acordo com as necessidades em água das plantas, de uma forma 
eficiente e uniforme; 

• Trabalhar sempre em parceria com o dono da obra, de modo a que todas as decisões 
sejam tomadas por este assegurando, contudo, que ele tenha percebido correctamente 
todas as implicações dessas decisões. 

O projecto deve ser elaborado mediante contrato celebrado entre o dono da obra e o engenheiro 
projectista, o qual deve constituir num acordo que especifica, entre outros, os seguintes aspectos: 

• O que deve ser realizado pelo projectista (âmbito do projecto) 

• As informações, ou trabalhos que são da responsabilidade do dono da obra 

• O tempo de execução 

• O custo da sua elaboração (honorários) 

• A forma de pagamento 

• As responsabilidades 

• etc. 

6 – Quem Deve Fazer a Certificação do Projectista 

À semelhança de outras actividades da engenharia, o projectista de rega deve ser certificado por entidade 
competente, no sentido de poder ser garantido ao utilizador dos seus serviços o mínimo de garantia para o 
serviço a prestar. 

Embora presentemente em Portugal, e para esta actividade, não haja qualquer regra, ela terá que ser 
estabelecida o mais rapidamente possível, tendo em vista a garantia da boa aplicação dos dinheiros 
públicos e dos investimentos privados na agricultura de regadio. 



Tendo em conta a situação caótica existente, a falta de experiência nesta área verificada nos diferentes 
organismos do ministério da tutela, e a ausência de uma associação de rega em Portugal, preconiza-se que 
esta certificação possa ser feita pela Ordem dos Engenheiros, mediante vários mecanismos possíveis a 
estabelecer de acordo com o Ministério da Agricultura: 

7 - Quem deve fazer a aprovação do projecto 

Realizado o projecto, de acordo com os objectivos em vista e as normas em vigor, e antes de ser 
executado, deverá o mesmo ser submetido a apreciação e aprovação por entidade competente. 

A aprovação aqui abordada prende-se essencialmente com a apreciação física do projecto, nomeadamente 
no que respeita aos critérios de dimensionamento, tendo em vista a garantia de que o mesmo utiliza os 
recursos naturais de uma forma eficaz, respeita os regulamentos e leis vigentes, o ambiente, utiliza 
critérios de dimensionamento e soluções técnicas e económicas adequadas ao objectivo proposto. 

A aprovação do projecto da rede de rega, deverá ser realizada por entidade governamental, que emitirá 
parecer que será anexo ao processo de candidatura a ser submetido ao IFADAP. 

Perante a organização regional do Ministério da Agricultura, pensa-se que os organismos melhor 
posicionados para a realização desta tarefa devam ser as Direcções Regionais de Agricultura e, para os 
casos de maior complexidade, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica. 

Perante o actual estado de coisas, e dada a ausência de técnicos com o mínimo de preparação para a 
realização deste tipo de trabalho, deverá o mesmo ser feito por fases, com exigências crescentes. 

Simultaneamente, deverá ser dado grande ênfase à preparação dos técnicos encarregados desta tarefa, já 
que, para realizar este trabalho com o mínimo de qualidade, quem aprecia terá que saber tanto ou mais do 
que quem projecta. 

 
8 - Constituição de um projecto de rega 
Um projecto de rega, como qualquer outro, será essencialmente constituído por quatro partes principais 

(DGHEA 1978,  Porto Editora, Decreto- Lei n.º 59/99 ), ou seja: 

•  Memória Descritiva e Justificativa, onde são descritas todas as metodologias, justificadas as 
soluções encontradas e apresentados os cálculos hidráulicos e estruturais que justificam o 
dimensionamento dos equipamentos e estruturas projectadas. Esta Memória poderá ser um 
documento único, ou subdividido em tantos quantas as componentes do projecto, tudo 
dependendo da dimensão e complexidade do mesmo. 

•  Peças Desenhadas, onde são apresentados todos os desenhos contendo informação cartográfica, 
plantas, perfis e desenhos de pormenor que complementam a Memória Descritiva, e servem 
como peça fundamental para: 

• a formulação das propostas de fornecimento e montagem 

• a execução e fiscalização da obra  

• a exploração do projecto 

• a gestão e monitorização do projecto na fase de exploração 

•  Mapa de Medições e Estimativa Orçamental – onde é apresentada a relação das medições de 
todas as componentes do projecto. Este Mapa tem que ser pormenorizado, com a indicação de 
todas as quantidades, seja de equipamentos, seja de movimentação de terras, etc., de forma a 
poder servir de base à elaboração da estimativa orçamental que, embora não sendo um preço de 
instalação, deve dar, tão fiel quanto possível ao Dono da Obra, uma indicação do valor da obra. 

•  Caderno de Encargos – documento que contêm as especificações dos vários equipamentos a 
instalar, bem como a forma e as condições em que devem ser realizados trabalhos no âmbito da 
empreitada, de forma a permitir ao dono da obra colocar a obra a concurso e a fiscalização da 
mesma durante a fase de execução (Portaria 104/2001).  

Aspectos e indicações mais desenvolvidas sobre esta matéria poderão ser apreciadas em Oliveira 2004. 

9 – Consequências da não existência de Projecto 



A falta de projectos de rega ao nível da exploração, consequência da sua não exigência tem levado a que 
estes assuntos tenham vindo a ser tratados com bastante amadorismo, prática esta que infelizmente está 
muito expandida, e o que é mais grave, é que é unanimemente aceite sem qualquer reticências. A maioria 
das vezes as soluções são escolhidas em função do preço e não em soluções profissionais. 

Tendo por base estes princípios torna-se quase impossível avaliar diferentes soluções apresentadas por 
outros tantos fornecedores, já que as propostas são, em 90 % dos casos apenas financeiras, sem qualquer 
justificação técnica e sem qualquer desenho que permitisse, pelo menos, tentar saber os princípios da 
concepção. 

Estas propostas são teoricamente apresentadas sem qualquer encargo para o dono da obra e como este não 
tem qualquer experiência na escolha, para não falar no funcionamento, não fazem qualquer exigência, não 
exigem qualquer explicação, não questionam o modo de funcionamento, e como tal, acabam por escolher 
a solução mais barata, aceitando a obra, depois de instalada, sem a testar e avaliar, conduzindo a rega, 
apenas com base nas indicações fornecidas de abrir ou fechar uma determinada válvula, de ligar ou 
desligar um botão, etc. 

Nestas condições, começando o sistema de rega por ser dimensionado, por vezes, sem grandes critérios 
técnicos, não existindo qualquer informação técnica que permita conduzir a exploração do sistema, não 
havendo grandes conhecimentos sobre a gestão da rega, manutenção e conservação do sistema, a 
consequência é um fracasso. 

De acordo com a experiência do COTR, no que se refere à avaliação de sistemas de rega, como será visto 
em NUNES, F 2005, este fracasso mede-se: 

• Sistemas sem capacidade de rega em anos, ou culturas mais exigentes 

• Não optimização dos diâmetros das tubagens com consequências ao nível dos custos 

• Exploração diferente da sua concepção, o que motiva incapacidade do sistema para satisfazer os 
objectivos 

• Falta de pressão em partes da rede 

• Falta de uniformidade na aplicação 

• Pressão de dimensionamento desajustada face às disponibilidades existentes 

E reflecte-se na baixa produtividade das culturas regadas, no elevado custo de exploração, de conservação 
e manutenção, e na diminuição do período de vida útil dos equipamentos e no aumento do impacte 
negativo da rega em termos ambientais 

 

10 - Conclusões 
Passadas que são várias décadas de experiência em rega em Portugal, a situação resulta bastante 
desencorajadora. Embora os materiais, como consequência do desenvolvimento tecnológico, tenham 
melhorado notavelmente tanto em qualidade como no seu desempenho, os recursos materiais e temporais 
dedicados ao projecto, estudo das necessidades e posterior resposta do sistema, não têm variado 
substancialmente.  

Não é estranho, comprovar que instalações “modelares” carecem de registos das operações usuais durante 
a temporada de rega e a programação do funcionamento das mesmas é feita sem conhecer a resposta real 
do sistema adoptado e instalado. Esta situação é paradoxal, já que, com os meios disponíveis, o projecto 
pode ser abordado com escassos meios materiais, técnicos e temporais. 

Um facto paradigmático que ilustra o anteriormente exposto é facto dos equipamentos serem cada vez 
mais sofisticados, e caros. Apesar disto, a maioria das instalações, não segue um programa racional de 
rega, não são avaliadas, desconhecem-se as condições reais de funcionamento e supõe-se a rede 
hidráulica a funcionar impecavelmente, já que se interiorizou a ideia de que este tipo de sistemas funciona 
impecavelmente.  

Por estas razões, tem sentido dedicar algum tempo e dinheiro ao projecto. O que não se estuda 
desconhece-se, o que se desconhece dificilmente se pode controlar. 

A utilização de aplicações informáticas não só permite “calcular”, como também põe ao alcance do 
técnico projectista a possibilidade real de estudar distintas alternativas de projecto, seleccionando a que 
melhor se adequa às condições e necessidades reais. 



O projecto e dimensionamento deve ser realizado tendo em consideração factores de índole funcional: 
garantir as necessidades de pressão e caudal no início de cada subunidade, como factores de índole 
económico, tentando que o custo total da rede seja mínimo (tendo em consideração tanto os custos de 
instalação, como os de exploração). 

No projecto de instalações de rega DEVE-SE CALCULAR, NÃO ESTIMAR. 
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