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NOVOS ORTOFOTOMAPAS PARA A ÁREA DE ALQUEVA

Já estão disponíveis para todos os utilizadores os ortofotomapas de 2017 

de toda a área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, na sequência de uma nova cobertura aérea efetuada em 

outubro de 2017.

Trata-se de um conjunto de 382 novos ortofotomapas, produzidos 

internamente pelo Centro de Cartografia da EDIA, que vêm atualizar a 

aplicação de Dados Geográficos de Alqueva, disponível no site desta 

Empresa, desde 2015, como contributo para a promoção do 

desenvolvimento económico e social do espaço Alqueva.

A aplicação de Dados Geográficos de Alqueva, que disponibiliza de forma 

gratuita ortofotomapas e altimetria, é hoje uma ferramenta importante na 

gestão de explorações agrícolas, em avaliações prediais e no 

planeamento do território, entre outras aplicações.

Estes novos ortofotomapas envolvem as bandas RGB (composição 

vermelho, verde a azul), vulgarmente conhecido como fotografia aérea e 

NIR (Infravermelho próximo) com uma resolução de 35 cm no terreno. As 

imagens com banda de infravermelho próximo permitem detetar 

facilmente áreas com vegetação, representadas pela cor vermelha, que 

será mais intensa consoante o bom estado nutricional, a anatomia das 

folhas, o teor de água, o estado fenológico e o vigor vegetativo das 

culturas.

Estes dados podem ser redistribuídos e usados desde que cumpram 

determinados requisitos, entre eles a informação sobre a sua origem e 

propriedade e sobre eventuais alterações que tenham sido efetuadas.

Os Dados Geográficos de Alqueva podem ser descarregados no site da 

EDIA, em: 

http://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/dados-alqueva/222
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GESTÃO E MANUTENÇÃO. O COMPROMISSO DIÁRIO DA EDIA

Os compromissos da EDIA associados à gestão integrada deste grande 

Empreendimento de Fins Múltiplos, que é o   EFMA, podem ser assim 

sistematizados: 

1- Qualidade do serviço - Compromisso de satisfação dos múltiplos e 

diversos pedidos de água através de uma gestão otimizada dos recursos 

hídricos, com a necessária qualidade e eficiência hidráulica e energética 

que a escala do problema permite, numa relação de proximidade e de 

grande interação com o beneficiário e de modo sustentável, na 

salvaguarda e preservação dos valores ambientais.

2-Segurança e funcionalidade - Compromisso de garantia de 

conservação, manutenção e reabilitação de equipamentos e 

infraestruturas de modo a que a sua operação, regulação e controlo se 

façam com segurança e funcionalidade.

3- Inovação - Compromisso de habilitação/adequação permanente dos 

recursos humanos, das infraestruturas e dos equipamentos para 

resposta através da inovação aos novos desafios do amanhã, com 

diferentes, mais exigentes e ambiciosos pedidos de água e com o 

cumprimento de todos os objetivos complementares de desenvolvimento 

sócio económico, com permanente melhoria da qualidade.

Qualquer destes compromissos, para ser devidamente assumido e ter o 

nível excelência que a dimensão e o caráter estruturante do 

Empreendimento têm, implica uma resposta integrada e transversal dos 

recursos humanos da EDIA que possibilite a mobilização das capacidades 

e competências nas mais diversas especialidades e áreas de atuação 

,sendo que qualquer destes compromissos tem de se apoiar num 

trabalho de base” in situ”, sistemático e exaustivo, de manutenção 

preventiva e corretiva e de reabilitação e beneficiação sempre que 

necessário, trabalho este inerente a todas as estruturas e equipamentos, 

sem exceção.

De facto, a simples descontinuação num ponto dos numerosos e 

extensos circuitos hidráulicos do EFMA, motivada, por exemplo, por uma 

rotura de um canal ou conduta (dos mais de 2 000 km existentes), ou por 

uma avaria numa estação elevatória(das 47 em exploração) ou ainda por 

um incidente numa da 69 albufeiras e reservatórios do Aproveitamento 

pode comprometer boa parte do serviço prestado e pôr em causa, ou 

mesmo anular as expectativas dos beneficiários, sendo pois um domínio 

no qual o bom comportamento da grande maioria das infraestruturas não 

chega, e pode manifestamente e de modo muito gravoso e insuficiente 

face a um incidente ou acidente ainda que muito localizado.

Todo este trabalho de manutenção tem naturalmente de ser 

compatibilizado com o serviço prestado, sendo que o período de 

intervenção óbvio e desejável terá de ser encontrado, no essencial, 

entre campanhas de rega, período que integra o Natal e o Fim do Ano e 

que corresponde a épocas de maior probabilidade de precipitação, 

dificultando os trabalhos.

Neste quadro, tendo algumas das grandes infraestruturas da rede 

primária sido concluídas há mais de 10 anos e já apresentando alguns 

sinais de natural afetação a carecer de intervenção e outras sido 

concluídas muito recentemente (há cerca de 3 anos) e ainda numa fase 

de garantia das obras mas também de grande sensibilidade, inerente à 

validação/aferição do seu comportamento correspondente à efetiva 

entrada em serviço pleno e, em paralelo, contando já com blocos na rede 

secundária também estes alguns com mais de 10 anos de exploração e 

outros ainda em período de garantia, há pois uma um conjunto muito 

diverso de situações a justificar a necessidade de intervenção no 

terreno.

Transportando estas premissas para o momento atual, fica bem explícita 

a premência de intervenção num conjunto alargado de infraestruturas 

do Empreendimento nos próximos meses, intervenções essas que têm 

de ser devidamente sistematizadas e otimizadas.

Estamos, designadamente, a falar das barragens, dos reservatórios, das 

estações elevatórias, das centrais hidroelétricas, das estações de 

filtração, dos canais, das condutas e de todo um conjunto numeroso de 

equipamentos de controlo e regulação do Empreendimento e de 

trabalhos relativamente generalistas e de grande volumetria, como a 

limpeza de canais e reservatórios e de outros bem mais especializados e 

de maior delicadeza, ao nível, por exemplo, dos grupos das estações 

elevatórias e dos seus conversores de frequência, dos equipamento 

hidro e electro- mecânicos de barragens, reservatórios, canais e 

condutas.



SISTEMA GLOBAL DE ALQUEVA EM MANUTENÇÃO

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, EFMA, é composto por 

um conjunto de infraestruturas interligadas entre si, de forma a garantir 

a distribuição de água por toda a área afeta ao projeto.

De entre todas as infraestruturas, destacamos as redes de distribuição 

de água, responsáveis pela ligação dos reservatórios de Alqueva e de 

Pedrógão aos três Subsistemas de Rega do Empreendimento, e pelas 

parcelas agrícolas servidas por Alqueva.

Os primeiros aproveitamentos hidroagrícolas do EFMA encontram-se em 

exploração desde 2007. Torna-se agora necessário proceder a ações de 

conservação e manutenção das infraestruturas de acordo com os 

planos de manutenção entregues pelos adjudicatários das empreitadas, 

ações que são da responsabilidade da EDIA. 

Atualmente, a manutenção desempenha um papel relevante na 

conservação dos recursos existentes e redução do desperdício. Desta 

forma, a obtenção de níveis produtivos elevados das infraestruturas e 

equipamentos, nas melhores condições de qualidade, disponibilidade, 

custo e segurança, constitui o objetivo geral da manutenção. 

Pretende-se assim manter os equipamentos num estado de funciona-

mento seguro e eficiente e com disponibilidade e fiabilidade adequadas.

Além destes objetivos, outros contribuem para a operacionalidade do 

sistema como sejam a diminuição do número de paragens de forma a 

minimizar os prejuízos; aumentar a eficiência energética da instalação, 

analisando de forma sistemática o desempenho energético de cada 

equipamento e da própria instalação e, muito importante, aumentar a 

vida útil dos equipamentos e infraestruturas, mantendo a qualidade do 

serviço dentro dos padrões de qualidade e eficiência definidos. 

A longevidade da vida útil das infraestruturas e equipamentos é 

influenciada significativamente pela qualidade da manutenção. 

Nas redes de distribuição de água da EDIA as ações de manutenção têm 

por base um conjunto de infraestruturas que engloba as estações 

elevatórias, reservatórios, estações de filtragem, canais, hidrantes, 

descargas de fundo, camaras de válvulas e ventosas, etc.

Associadas a estas infraestruturas são aplicados os planos de manuten-

ção dos respetivos fabricantes com as várias periodicidades que podem 

ir de semanal ou mensal a anual, tarefas desempenhadas no dia a dia 

pelas diversas equipas no terreno.

Sendo intervenções normais para este tipo de infraestruturas, há umas 

mais exigentes do que outras. E se a maioria não causa transtornos 

visíveis ao regular fornecimento de água, outras há, que pela sua 

complexidade e/ou duração, podem exigir uma gestão mais cuidada por 

forma a causar o menor transtorno possível aos seus utilizadores.

É o caso da intervenção que este ano irá acontecer no canal Alvito/Pi-

são, a “Espinha Dorsal” do sistema que garante a ligação da Albufeira 

de Alvito para jusante.

Esta intervenção, em particular, irá obrigar à inoperacionalidade do 

canal durante algumas semanas, razão pela qual a EDIA procedeu à 

adução antecipada de água a todos os reservatórios sob sua gestão, 

estando os técnicos no terreno habilitados a encontrar as melhores 

soluções para responder às necessidades de rega dos utilizadores.

Por norma, as intervenções de manutenção com carater preventivo ou 

corretivo das infraestruturas fazem-se entre os meses de novembro e 

fevereiro, garantindo-se desta forma a operacionalidade do sistema nas 

épocas de maior consumo de água.  

Cabe à EDIA assegurar o bom funcionamento de todo o sistema, 

incluindo o fornecimento de água, e zelar pela durabilidade dos 

equipamentos e infraestruturas, a bem da sustentabilidade do Projeto de 

Alqueva.  



newsletter_outubro 2018

Sede: Rua Zeca Afonso, 2 | 7800-522 Beja | www.edia.pt | edia@edia.pt

Exploração          Financeira          Administração          Ambiente      Apoio Cliente       Geral/Portaria

284 315 110        284 315 246           284 315 244           284 315 245      284 315 217           284 315 100

Telefones:

A APBA – Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva, foi 

formalmente apresentada no passado dia 11 de outubro e surgiu na 

sequência da série de sessões abertas que a EDIA promoveu há 1 ano 

atrás para a apresentação do Modelo Participativo dos Perímetros de 

Rega de Alqueva aos proprietários e agricultores dos seus perímetros de 

rega.

Esta nova organização tem como missão “representar e defender os 

interesses dos proprietários e beneficiários do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva junto das entidades oficiais”, e conta com 

representantes de todos os perímetros de rega geridos pela EDIA, 

Os proprietários e/ou beneficiários ficam obrigados a comunicar à EDIA qualquer alteração dos dados 

cadastrais ou outros necessários à prestação do serviço público de águas no âmbito da componente 

hidroagrícola do EFMA, designadamente sempre que se verifique transmissão da propriedade, 

qualquer alteração relativa ao endereço de proprietários ou beneficiários ou alteração nos 

destinatários da faturação.

nomeadamente: Vale do Gaio; Monte Novo; Loureiro-Alvito; 

Caliços-Machados; Caliços-Moura; Orada-Amoreira; Alfundão; Ervidel; 

Roxo-Sado; Ferreira; Cinco Reis-Trindade; Beringel-Beja; São Matias; São 

Pedro-Baleizão; Baleizão-Quintos; Alvito-Pisão; Pias; Brinches; Serpa; 

Brinches-Enxoé; Pisão e Pedrogão.

Recorde-se que o Sistema Global de Alqueva tem, neste momento, 120 

mil hectares de regadio em exploração, com expansão prevista para 170 

mil hectares até finais 2022.

PROPRIETÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DO ALQUEVA CRIAM ASSOCIAÇÃO


