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CICLO DE SEMINÁRIOS CRIAR VALOR NA MUDANÇA II

A EDIA, em conjunto com a Consulai e o Trevo, empresas de consultoria 

especializada nos setores agroalimentar, agrícola e florestal, juntam-se 

pela segunda vez para a organização de um conjunto de seminários 

práticos dedicados à eficiência nos fatores de produção, rega e energia: 

"SUSTENTABILIDADE+EFICIÊNCIA=VALOR”.

Serão três os seminários práticos e um colóquio final a encerrar este 

segundo ciclo do “Criar Valor na Mudança”.

O terceiro destes seminários terá lugar já no próximo dia 4 de outubro, 

será dedicado ás culturas arvenses, e decorrerá a partir das 14:30h, na 

herdade dos Conqueiros.

O Morcego, sendo um animal insetívoro, afigura-se como um importante 

aliado do homem no combate biológico aos insetos que, na maior parte 

das vezes, constituem pragas para as culturas instaladas, 

nomeadamente os mosquitos e a traça da azeitona, entre outros.

Ao serem instaladas caixas especialmente concebidas para refúgio dos 

morcegos em locais previamente selecionados, maioritariamente em 

árvores, são criadas condições para que uma colónia de morcegos a 

ocupem e, a partir daí, aproveitar a voracidade destes animais para um 

combate efetivo às pragas nas culturas.

Cada morcego da espécie que ocupa estas caixas, pesa em média 6 gr e 

consome por noite metade do seu peso em insetos. E se tivermos em 

conta que uma só caixa pode albergar cerca de 200 morcegos, então 

poderemos dizer que cada caixa de morcegos será responsável pela 

dizimação de 7 Milhões e 200 mil mosquitos por mês, ou 3 Milhões e 600 

mil traças da oliveira. Ou seja, num mês, uma só caixa, pode representar 

uma captura de 18 quilos de insetos.

Esta medida visa apoiar o agricultor no combate às pragas, diminuindo 

ou mesmo anulando os tratamentos específicos que são ministrados às 

culturas, tornando-as mais sustentáveis ambientalmente. 

Link para video: http://bit.ly/2mI9K3L

 

A EDIA tem em curso um projeto piloto no combate a pragas por meios 

naturais, potenciando a fixação de colónias de Morcegos nas herdades.

PROJETO PILOTO AJUDA AGRICULTORES NO COMBATE A PRAGAS
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TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS

Esclarecimento

Nos termos da legislação de recursos hídricos aplicável, o encargo com a 

taxa de recursos hídricos (TRH) suportado pela EDIA deve ser repercutido 

nos utilizadores finais, ou seja, deve ser transferido para estes através do 

sistema de faturação.

Neste momento estão em apuramento os dados referentes aos volumes 

captados pela EDIA para distribuição e que são base de incidência para a 

liquidação da referida taxa referente ao ano de 2017.

O valor de TRH será faturado a cada um dos beneficiários utilizadores 

finais no 3º trimestre do corrente ano..

ADESÃO AO REGADIO DE ALQUEVA ATINGE OS 80%

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, EFMA, projeto 

concebido para proporcionar um desenvolvimento multissetorial no Sul 

de Portugal, conheceu em 2016 a sua completa infraestruturação de 

acordo com o desenho aprovado em 1993 e iniciado em 1995.

Ainda assim, 21 anos após o início da sua construção, o Projeto de 

Alqueva conseguiu encurtar em 9 anos o calendário previsto para a sua 

completa instalação.

Alqueva é um projeto único em Portugal. Foi o primeiro projeto concebido 

sob um ponto de vista pluridisciplinar, onde os seus objetivos se cruzam 

e assentam numa realidade nova na região: A água.

Os últimos 3 anos têm sido anos difíceis para a agricultura em geral. A 

seca, que atingiu níveis extremos no ano de 2017, já se anunciava. 

Alqueva foi aqui o fator diferenciador e garante da bondade deste 

projeto. Foi Alqueva que trouxe tranquilidade e segurança às populações, 

à agricultura, à economia local (que se cruza com a economia nacional). 

Foi Alqueva que impediu um cenário ainda mais dramático nas atividades 

agrícolas e agropecuárias na região e de tudo o que lhes está a 

montante e a jusante. 

De facto, o projeto de Alqueva, na sua vertente hidroagrícola, permitiu 

alterar radicalmente as culturas na região. O aproveitamento dos solos e 

clima, associado agora à garantia de água e modernas infraestruturas, 

impulsionaram investimentos em projetos de excecional dimensão, valor 

e diversidade cultural. Alqueva é hoje um exemplo de como uma região 

se tornou, em menos de uma década, no centro da agricultura Nacional.

A adesão dos agricultores às novas tecnologias agrícolas, às novas 

culturas e à exploração empresarial da terra, é o maior exemplo do 

sucesso deste projeto. Cerca de 80% de toda a área equipada já está 

efetivamente a utilizar a água. Um número nunca visto em Portugal e nos 

países do Sul da Europa tendo em conta a juventude do projeto.

Mas hoje é possível projetar um incremento muito substancial da área 

servida com o correspondente impacto na economia regional e nacional. 

Isto porque em resultado das opções culturais com predominância da 

cultura do Olival e aos enormes avanços nas técnicas de regadio, as 

dotações médias verificadas são cerca de metade das projetadas. 

Podemos assim projetar regar mais cerca de 50 mil hectares com o 

volume concessionado mantendo todas as garantias de abastecimento 

em períodos de seca. A segunda fase de Alqueva está a avançar e até ao 

final do ano entrarão no terreno as primeiras empreitadas.


