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ALQUEVA AVANÇA PARA 170 000 HECTARES

Novos blocos de rega vêm acrescentar cerca de 50 mil hectares de 

regadio ao projeto de Alqueva.

Inserida no Programa Nacional de Regadios, a expansão do projeto de 

Alqueva para zonas limítrofes dos atuais 120 000 hectares, vem criar 

condições para uma otimização das infraestruturas já construídas, 

potenciando novas áreas para a agricultura de regadio e respondendo 

desta forma a muitos dos anseios dos agricultores aí instalados.

Este novo desafio implicará um investimento na ordem dos 230 Milhões 

de Euros e começará a ser visível nas obras que ainda este ano serão 

lançadas, prevendo-se que todas as novas áreas estejam operacionais 

até à campanha de rega de 2022, elevando-se nessa data a área servida 

por Alqueva para 170.000 hectares.

Os novos blocos de rega são os seguintes:

Cuba/Odivelas | Ermidas | Évora | Viana | Reguengos Monsaraz | 

Póvoa/Moura | Vidigueira | Vila Nova de São Bento | Cabeça 

Gorda/Trindade | Marmelar | Lucefécit | Messejana | Monsaraz.

NOTA DE ABERTURA

Este é o primeiro número do novo formato da newsletter da EDIA, que terá 

uma periodicidade trimestral e onde, para além das notícias mais 

relevantes, serão publicados resumos de artigos de caracter 

tecnico-ciêntifico de interesse para o desenvolvimento das actividades 

económicas em Alqueva. 

Neste número o destaque vai para a apresentação do projeto URSA que 

visa a valorização de subprodutos orgânicos sem produção de resíduos, 

marca inequívoca da verdadeira economia circular.  Possibilita também 

um conjunto de externalidades positivas como a redução da poluição 

difusa de origem agrícola, a requalificação e proteção de recursos 

ambientais basilares como o solo e a água, a minimização e adaptação às 

alterações climáticas, e redução da erosão e da desertificação sem 

redução do potencial produtivo.

O projeto URSA é um dos projetos finalistas à segunda fase de financia-

mento pelo Fundo Ambiental e a concretização da primeira unidade de 

recirculação iniciar-se-á logo que sejam tornados públicos os projetos 

vencedores, ainda durante o primeiro semestre de 2018.
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IMPORTÂNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO

Relação com a qualidade de água a jusante

A EDIA tem como missão, entre outros aspetos, contribuir para a 

manutenção e incremento do potencial produtivo do EFMA, através do 

fornecimento de água aos agricultores, e gestão e monitorização dos 

recursos naturais envolvidos, com especial enfoque para a água e solo, 

pilares basilares do desenvolvimento sustentável e duradouro do 

Empreendimento.

O EFMA localiza-se na região de Portugal com a maior suscetibilidade à 

desertificação, cujos solos, apesar de profundos, apresentam um 

reduzido teor de matéria orgânica, abaixo de 1%, em resultado da 

utilização agronómica não conservativa das últimas décadas, 

comprometendo o uso eficiente de água e nutrientes e o favorecimento 

dos processos erosivos tendencialmente crescentes, associados às 

alterações climáticas, com arrastamento de sedimentos e nutrientes para 

as massas de água superficiais e subterrâneas. 

A agricultura depende, de forma direta, das características do solo e da 

sua fertilidade, a qual depende da matéria orgânica, cujo teor é 

geralmente relegado para plano de menor importância, por facilidade da 

utilização de adubos minerais.

A matéria orgânica útil às plantas é o resultado estabilizado da 

decomposição de restos de organismos vivos, designado como húmus. O 

húmus é um complexo de estruturas orgânicas, não compactas e 

tridimensionais, com espaços abertos na sua composição. Estes espaços 

permitem reter e armazenar água e nutrientes durante mais tempo, 

favorecendo a sua utilização gradual e eficiente pelas plantas. 

A presença de húmus favorece a presença de microrganismos na 

estrutura do solo aumentando também a coesão entre partículas, uma 

vez que desenvolvem as suas estruturas microscópicas entre as 

partículas do solo, favorecendo igualmente a capacidade de troca 

catiónica através de uma maior zona viscosa. 

O húmus reduz a densidade aparente do solo, tornando-se menos 

compacto e mais poroso, favorecendo a infiltração de água, através dos 

seus espaços vazios e reduzindo o escoamento superficial, uma vez que 

a infiltração é mais fácil através de uma estrutura mais porosa. A redução 

do escoamento superficial resulta em menos perda de solo por arrasta-

mento e também de nutrientes, bem como uma maior eficiência na 

recarga de água no solo, reduzindo também a formação de crosta 

superficial, o que facilita a emergência inicial das plantas, especialmente 

crítica em sementes de pequeno calibre, com menores reservas para 

vencer este obstáculo. A existência de espaços na coluna de solo 

permite também uma melhor progressão das raízes e um enraizamento 

mais profundo. 

“Em termos médios o húmus deve existir no solo numa 

percentagem mínima não inferior a 3%, uma vez que abaixo 

deste valor todas as suas funções ficam comprometidas”

 

Os solos do EFMA têm percentagens médias de húmus inferiores a 1%, 

valor já por si preocupante, mas com potencial para se agudizar no 

futuro, uma vez que o regadio acelera a mineralização do húmus, sendo, 

neste caso, a sua redução mais acelerada do que em regime de sequeiro.                              

A perda de húmus aumenta a suscetibilidade do solo à desertificação, 

processo com tendência crescente no Alentejo. 
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neste caso, a sua redução mais acelerada do que em regime de sequeiro.                              

O húmus desempenha também um importante papel como reservatório 

de carbono, armazenando-o na sua estrutura, reduzindo assim a sua 

presença na atmosfera. 

A melhoria da fertilidade dos solos de regadio impõe um desafio 

ambicioso uma vez que o incremento de matéria orgânica no solo é um 

processo lento no contexto do regadio, já que a matéria orgânica se 

mineraliza continuamente com a utilização agronómica, processo 

acelerado no regadio, implicando a necessidade da sua aplicação 

permanente.

Neste âmbito a EDIA iniciou em 2012 a implementação de uma estratégia 

integrada de promoção da matéria orgânica no solo na área do EFMA a 

qual considerou como uma necessidade ambiental estruturante. Surgiu 

assim a URSA, um projeto direcionado para a criação de Unidades de 

Recirculação de Subprodutos de Alqueva, com o objetivo de produzir 

composto orgânico com base nos subprodutos agrícolas e pecuários, 

entregues pelos agricultores, os quais serão trocados pelo composto 

orgânico produzido.

Este composto destinar-se-á à aplicação nos solos do EFMA com vista à 

melhoria da fertilidade do solo e aumento da capacidade de retenção de 

água e nutrientes, promovendo o aumento do uso eficiente da água de 

rega, reduzindo os consumos desnecessários e as perdas de adubos 

minerais, tendo como consequência o incremento da fertilidade dos solos 

e da rentabilidade dos agricultores, melhorando em simultâneo a 

qualidade da água superficial e subterrânea armazenada nesta região.

“O projeto URSA assenta no desenvolvimento de um novo 

modelo de negócio no setor agropecuário, baseado na criação 

de uma bolsa de permuta de subprodutos agrícolas por 

composto orgânico para fertilização de solos, como forma de 

retribuição aos agricultores”

 

Os objetivos do projeto URSA são:

• Valorização, por recirculação, de subprodutos e resíduos do sector 

agropecuário e agroindustrial, através da sua transformação num 

fertilizante de valor acrescentado para o sector agrícola, cuja necessi-

dade é elevada;

• Promover um incremento gradual e efetivo do teor de matéria orgânica 

do solo, com vista à reposição das propriedades ambientais e agronómi-

cas que o solo desempenha no contexto do regadio e retenção de água 

por forma a elevar a fertilidade e capacidade de suporte de recursos;

• Aumento da utilização de fertilização orgânica nos solos da região em 

detrimento da fertilização convencional com adubos minerais, reduzindo 

os nutrientes minerais em circulação e a sua lixiviação;

• Implementação de um modelo de negócio com base na permuta de 

subprodutos agrícolas por fertilizante orgânico para utilização agronómi-

ca pelos agricultores, concretizando a economia circular, com benefícios 

ambientais e económicos inequívocos;

Assim, para alcançar uma redução efetiva nas consequências ambientais 

da dispersão de substâncias minerais no ambiente (poluição difusa) é 

necessário implementar soluções integradas que abranjam todas as 

tipologias de explorações agrícolas, pecuárias e agroindustriais, criando 

na sociedade a consciência ambiental que a melhor conduta ambiental 

não esbarra na ausência de soluções reais.

Em suma, o projeto URSA não é apenas virtuoso na criação de um 

mecanismo de recirculação de subprodutos orgânicos sem produção de 

resíduos, marca inequívoca da verdadeira economia circular, mas 

possibilita também um conjunto de externalidades positivas em larga 

escala, dificilmente alcançáveis de outra forma, como a redução da 

poluição difusa de origem agrícola, a requalificação e proteção de 

recursos ambientais basilares como o solo e a água, a minimização e 

adaptação às alterações climáticas, e redução da erosão e da desertifi-

cação sem redução do potencial produtivo do setor primário.

O projeto URSA é um dos projetos finalistas à segunda fase de financia-

mento pelo Fundo Ambiental e a concretização da primeira unidade de 

recirculação iniciar-se-á logo que sejam tornados públicos os projetos 

vencedores, ainda durante o primeiro semestre de 2018.
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O Anuário Agrícola de Alqueva tem como objetivo fornecer um quadro, tão 

claro quanto possível, dos sistemas de produção existentes e potenciais 

em Alqueva, por forma a auxiliar os agricultores e investidores a 

desenvolverem atividades agrícolas sustentáveis.

O documento sistematiza informação das várias culturas e variedades 

com potencial agrícola em Alqueva, a sua rentabilidade económica, bem 

como, análises às tendências variáveis de mercados nacionais e 

internacionais.

A elaboração deste documento, da responsabilidade da EDIA, resulta da 

recolha de informação sobre as culturas, junto de especialistas, de 

produtores da região, informação de documentos, artigos e outra 

bibliografia publicada e disponibilizada pelas várias entidades do setor. 

REQUISITOS AMBIENTAIS NOS APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS

Consciente das implicações ambientais decorrentes do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), a EDIA, enquanto promotor deste 

Projeto, assumiu desde a sua criação uma Política de Ambiente baseada 

no princípio da sustentabilidade de todo o projeto de Alqueva.

Esta Política assenta numa estratégia que se traduz na minimização e 

compensação dos impactes negativos do projeto, na monitorização das 

várias vertentes ambientais afetadas durante o período de construção e 

exploração das infraestruturas e na redução do grau de incerteza dos 

impactes ambientais, bem como no aumento do conhecimento e na 

potenciação dos impactes positivos gerados pelo Empreendimento.

Dando seguimento a esta estratégia da empresa que gere o 

Empreendimento, em conjunto com o desenvolvimento dos vários 

Projetos, promoveram-se diferentes tipologias de Estudos Ambientais 

nos quais foram avaliados todos os potenciais impactes que estes iriam 

gerar desde a sua construção à desativação das infraestruturas.

Desta forma, foi acautelado durante o desenvolvimento dos Projetos de 

Execução que a sua implementação não comprometeria a 

sustentabilidade ambiental a médio/longo prazo. Para o efeito as 

entidades competentes, no decorrer dos procedimentos de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), definiram e validaram medidas de minimização e 

compensação de impactes inerentes à implementação dos Projetos. 

Estas medidas têm como principal objetivo garantir que previamente à 

construção, no decorrer da construção e da exploração das 

infraestruturas não interfiram de forma irreversível com fatores 

ambientais fundamentais à conservação e perpetuação dos recursos 

naturais.

Na fase de exploração do EFMA - fase em que nos encontramos com a 

implementação efetiva dos 120 000 ha de regadio - está prevista a 

concretização de um conjunto de medidas de minimização e 

compensação. A EDIA, enquanto entidade responsável pela gestão e 

exploração das infraestruturas do EFMA, informa todos os beneficiários 

de Alqueva da obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos previstos 

em fase de AIA e sem os quais a adução de água às parcelas não seria 

possível.

Para tal, para além de uma publicação detalhada de cada infraestrutura 

de rega e que brevemente será distribuída, disponibiliza informação com 

os requisitos ambientais mais relevantes em cada bloco de rega.

Pode consultar o seu caso em www.edia.pt
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Foram também consultados dados e informação do Instituto Nacional 

Estatística (INE), do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) e de 

outras instituições ligadas ao Ministério da agricultura, florestas e 

desenvolvimento rural (MAFDR).

Tendo em conta o tipo de variáveis em causa, este documento é objeto 

de atualizações periódicas, com base anual, por forma a incorporar as 

alterações que se vierem a verificar.

Pode consultar o Anuário Agrícola de Alqueva em www.edia.pt (basta 

pesquisar “anuário Agrícola”) 

ANUÁRIO AGRÍCOLA DE ALQUEVA 2017 JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
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