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INSCREVA A SUA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA ATÉ 31 DE MAIO

As inscrições das áreas beneficiadas e respetivas culturas a regar 

neste ano, deverão efetuar-se no edifício de apoio da EDIA que 

serve a sua exploração agrícola até ao dia 31 de maio de 2019. As 

inscrições são anuais, pelo que a abertura de cada boca de rega no 

início de cada ano fica dependente da prévia inscrição.

Antes de efetuar a inscrição, certifique se se encontra regularizada 

a sua situação no que respeita ao pagamento do tarifário aplicável.

Quando se trate da primeira inscrição, as ligações das bocas de 

rega aos equipamentos de rega das explorações agrícolas 

beneficiadas, serão efetuadas pelos agricultores após visita dos 

técnicos da EDIA ao local.

Após a abertura do hidrante que lhe está atribuído, a utilização da 

boca de rega fica sob responsabilidade dos respetivos 

beneficiários.

Recorde-se que na utilização das infraestruturas e equipamentos 

da rede de rega devem ser estritamente cumpridas todas as 

indicações da EDIA, prestadas através dos seus representantes, 

bem como das constantes do Regulamento de Exploração 

aplicável, nomeadamente os procedimentos constantes na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o projeto.

Esta declaração pode ser consultada através do site www.edia.pt 

ou contactar o Departamento de Impactes Ambientais e 

Patrimoniais (DIAP) pelo número de telefone: 284 315 100.

Todas as anomalias verificadas na rede de rega ou equipamento 

devem ser comunicadas de imediato aos técnicos da EDIA.

Boa campanha!

EDIA ARRENDA A HERDADE DOS PARDIEIROS

A EDIA tem em concurso público o processo de arrendamento da 

Herdade dos Pardieiros, junto à barragem de Alqueva, para fins 

Turísticos, por um período de 25 anos.

É uma oportunidade única numa excelente localização com acesso 

direto à albufeira e à estrada nacional. Solicite o caderno de 

encargos através do email: concursopublicopardieiros@edia.pt

Aceitam-se propostas até às 18h00 do dia 02 de junho de 2019.

NOTA DE ABERTURA 

Nesta edição damos destaque ao tema do estatuto do 

regante precário e como, para o futuro, está limitado a 

culturas anuais. 

Aproveitamos para dar a conhecer uma oportunidade de 

investimento na área turística e  divulgar uma publicação e 

informação interessante para o setor agrícola. 

No processo de faturação em curso (fevereiro/2019), 

procede-se à cobrança dos valores da taxa de recursos 

hídricos (TRH) referentes aos anos de 2017 e 2018, em 

resultado da entrada em vigor do novo regime de tarifário 

aprovado pelo Despacho n.º 3025/2017, de 11 de abril,            

que fixa os valores das novas tarifas e determina que                 

a estas acresce o valor da TRH. 

O sucesso da componente hidroagrícola do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva, como motor de desenvolvimento 

regional e fator decisivo para o crescimento da economia nacional, 

está patente em alguns indicadores expressivos, de que há a 

destacar uma taxa de adesão de mais de 80%, o que é 

particularmente significativo e singular face à juventude do 

empreendimento.

Neste curto período de alguns anos foi possível rentabilizar o 

investimento público feito nas infraestruturas, superando as 

melhores expetativas e contribuindo decisivamente para a 

melhoria da produtividade e competitividade da agricultura 

nacional.

Nada disso seria possível sem o esforço de investimento privado a 

cargo dos muitos beneficiários que, rapidamente e de forma 

otimizada, souberam tirar o melhor partido da oportunidade que a 

conversão para o regadio representa.

Parte destes investimentos foram efetuados fora da mancha de 

rega de cada aproveitamento hidroagrícola, conjugando 

argumentos de proximidade e de folga na disponibilidade de água 

no hidrante. Ora, nos termos do disposto no Regime Jurídico dos 

Aproveitamentos Hidroagrícolas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

269/82, de 10 de julho, e demais regulamentação aprovada pela 

Autoridade Nacional do Regadio, a utilização de água em áreas 

situadas fora da mancha de rega de cada aproveitamento 

hidroagrícola depende das disponibilidades hídricas, da 

conformidade ambiental e da viabilidade técnica da respetiva 

adução, ou seja, só vale a título precário.  

E é essa a razão pela qual a utilização a título precário está sujeita 

a uma autorização anual que resulta de uma avaliação de diversos 

fatores, sendo que alguns como as condições hidrológicas e 

meteorológicas não são controláveis pela EDIA.

Desses dois fatores decorrem, de forma indissociável, limitações 

associadas quer ao volume de água disponível quer à capacidade 

de armazenamento e adução do sistema.

No caso da instalação de culturas permanentes em áreas servidas 

a título precário, a decisão de viabilizar o fornecimento de água 

para rega a esse título tem necessariamente subjacente uma 

projeção de consumos e disponibilidades sobre o período de vida 

da cultura a instalar. Quando estão em causa pedidos para a 

instalação de culturas anuais, a análise é bastante menos 

complexa e não carece de ser tão conservadora, pois que a 

avaliação das necessidades e da disponibilidade de recursos é 

muito mais certa e previsível.

As áreas localizadas fora da área beneficiada, que já obtiveram 

autorização para serem servidas a título precário a partir de 

aproveitamentos hidroagrícolas que integram a componente 

hidroagrícola do EFMA, encontram-se maioritariamente ocupadas 

com culturas permanentes, essencialmente olival, a que estão 

associadas as disponibilidades hídricas e a capacidade de adução 

do sistema para os próximos anos, contando já com a projeção de 

necessidades para todo o EFMA quando em velocidade de cruzeiro 

e uma vez estabilizada a mancha de rega beneficiada.

A resposta a essa realidade por parte da EDIA tem sido possível e 

assenta numa gestão integrada das massas de água, que permite 

antecipar necessidades e alocar volumes em função da tipologia 

de pedidos que obedece à distribuição das culturas e às 

caraterísticas técnicas das infraestruturas de distribuição e adução 

dentro de toda a mancha de rega do EFMA.

São em todo o caso áreas servidas a título precário e, como tal, em 

cenários de escassez ou com constrangimentos operacionais, 

poderão sempre ser objeto de restrições face às áreas 

beneficiadas sobre as quais recai um ónus tarifário bem mais 

oneroso.

O rápido incremento de área instalada com as referidas culturas 

permanentes, resulta da conjugação de uma série de fatores, 

designadamente externos, mas está também associada às 

condições únicas proporcionadas pelo EFMA, designadamente em 

termos de garantia e competitividade do serviço de fornecimento 

de água, sem perder de vista a qualidade dos solos e o clima da 

região.

O investimento privado dos empresários agrícolas que resolveram 

apostar em Alqueva soube corresponder da melhor forma às novas 

oportunidades do regadio e, de uma forma que superou todos os 

indicadores associados ao regadio público, levou não apenas a 

uma taxa de adesão muito elevada, mas também ao rápido 

aproveitamento das disponibilidades hídricas para a irrigação de 

áreas limítrofes localizadas fora da mancha de rega beneficiada.

Nesse condicionalismo, o aproveitamento dos recursos hídricos do 

Empreendimento está na presente data otimizado a um nível que 

só seria expectável em fase mais madura de exploração das 

infraestruturas do EFMA.

Nesse contexto de referência, a análise do eventual fornecimento 

de água a novas áreas precárias não pode considerar a 

possibilidade de instalação de culturas permanentes, seja pela 

alocação de recursos hídricos por longos períodos que tal implica 

seja pelas condicionantes técnicas que cada rede de rega 

apresenta.

Assim, a EDIA informa todos os beneficiários e potenciais 

interessados, de que o fornecimento de água para rega a título 

precário para novas áreas localizadas fora da mancha de rega 

beneficiada só será equacionado para a instalação de culturas 

anuais.

Mais se informa, ainda assim, que toda a utilização de água fora da 

área de cada perímetro de rega depende de autorização da EDIA 

para o efeito. 

A EDIA alerta para a necessidade de, previamente à 

realização de qualquer investimento em áreas localizadas 

fora da mancha de rega de cada aproveitamento, os 

interessados deverão obter autorização da EDIA para o 

efeito.

A utilização abusiva de recursos hídricos fora da mancha de 

rega do aproveitamento, ou seja, sem a devida autorização, 

para além de constituir contraordenação nos termos do 

disposto no regime jurídico dos aproveitamentos 

hidroagrícolas, implicará necessariamente graves prejuízos 

decorrentes da cessação da utilização indevida do serviço, 

não assumindo naturalmente a EDIA qualquer 

responsabilidade a esse título.
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REGANTE PRECÁRIO E CULTURAS PERMANENTES
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EDIA DISPONIBILIZA CARTA DE APTIDÃO AO REGADIO

A EDIA já tem disponível no seu site a Carta de Aptidão ao Regadio, 

acessível na área de dados geográficos.

Esta carta apresenta a classificação de aptidão ao regadio pelo 

sistema USBR (United States Bureau of Reclamation) que se 

baseia no princípio de que uma terra para poder ser beneficiada 

com regadio deve ter a capacidade produtiva que pague os 

encargos comuns, de exploração; de desenvolvimento; de 

remuneração do agricultor, e da água de rega.
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ANUÁRIO AGRÍCOLA  2018 JÁ DISPONÍVEL

Já se encontra disponível no site da EDIA o Anuário Agrícola de 

Alqueva de 2018.

Esta publicação 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 da zona 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. Foram também consultados dados e 

informação do Instituto Nacional Estatística (INE), do Gabinete de 

Desta forma, a Classe de Aptidão exprime o grau de aptidão ao 

regadio, de acordo com as suas características físicas (textura, 

profundidade, topografia e drenagem) e químicas (teor de matéria 

orgânica, pH, Bases e Capacidade de Troca), que conduz a um 

conjunto de resultados económicos, variando entre a melhor, 

classe 1 ou Aptidão Elevada, até à classe 6 ou Inaptidão Total.

Este estudo foi realizado em 2003, pelo então Instituto de 

Desenvolvimento Rural e Hidráulica, IDRHa (atual DGADR – Direção 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural), para uma área total 

de 190.000 ha, dos quais se classificaram 121.500 ha como aptos 

para regadio (classes 1 a 4). Para tal, foram abertos e 

caracterizados uma série de perfis, tendo sido realizada a sua 

descrição e análise físico-química. Esta carta encontra-se 

publicada à escala 1:25 000.

Com esta iniciativa, a EDIA dá continuidade à disponibilização 

gratuita de ferramentas de ajuda à decisão para os investimentos 

agrícolas dos agricultores.

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.

O sucesso da componente hidroagrícola do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva, como motor de desenvolvimento 

regional e fator decisivo para o crescimento da economia nacional, 

está patente em alguns indicadores expressivos, de que há a 

destacar uma taxa de adesão de mais de 80%, o que é 

particularmente significativo e singular face à juventude do 

empreendimento.

Neste curto período de alguns anos foi possível rentabilizar o 

investimento público feito nas infraestruturas, superando as 

melhores expetativas e contribuindo decisivamente para a 

melhoria da produtividade e competitividade da agricultura 

nacional.

Nada disso seria possível sem o esforço de investimento privado a 

cargo dos muitos beneficiários que, rapidamente e de forma 

otimizada, souberam tirar o melhor partido da oportunidade que a 

conversão para o regadio representa.

Parte destes investimentos foram efetuados fora da mancha de 

rega de cada aproveitamento hidroagrícola, conjugando 

argumentos de proximidade e de folga na disponibilidade de água 

no hidrante. Ora, nos termos do disposto no Regime Jurídico dos 

Aproveitamentos Hidroagrícolas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

269/82, de 10 de julho, e demais regulamentação aprovada pela 

Autoridade Nacional do Regadio, a utilização de água em áreas 

situadas fora da mancha de rega de cada aproveitamento 

hidroagrícola depende das disponibilidades hídricas, da 

conformidade ambiental e da viabilidade técnica da respetiva 

adução, ou seja, só vale a título precário.  

E é essa a razão pela qual a utilização a título precário está sujeita 

a uma autorização anual que resulta de uma avaliação de diversos 

fatores, sendo que alguns como as condições hidrológicas e 

meteorológicas não são controláveis pela EDIA.

Desses dois fatores decorrem, de forma indissociável, limitações 

associadas quer ao volume de água disponível quer à capacidade 

de armazenamento e adução do sistema.

No caso da instalação de culturas permanentes em áreas servidas 

a título precário, a decisão de viabilizar o fornecimento de água 

para rega a esse título tem necessariamente subjacente uma 

projeção de consumos e disponibilidades sobre o período de vida 

da cultura a instalar. Quando estão em causa pedidos para a 

instalação de culturas anuais, a análise é bastante menos 

complexa e não carece de ser tão conservadora, pois que a 

avaliação das necessidades e da disponibilidade de recursos é 

muito mais certa e previsível.

As áreas localizadas fora da área beneficiada, que já obtiveram 

autorização para serem servidas a título precário a partir de 

aproveitamentos hidroagrícolas que integram a componente 

hidroagrícola do EFMA, encontram-se maioritariamente ocupadas 

com culturas permanentes, essencialmente olival, a que estão 

associadas as disponibilidades hídricas e a capacidade de adução 

do sistema para os próximos anos, contando já com a projeção de 

necessidades para todo o EFMA quando em velocidade de cruzeiro 

e uma vez estabilizada a mancha de rega beneficiada.

A resposta a essa realidade por parte da EDIA tem sido possível e 

assenta numa gestão integrada das massas de água, que permite 

antecipar necessidades e alocar volumes em função da tipologia 

de pedidos que obedece à distribuição das culturas e às 

caraterísticas técnicas das infraestruturas de distribuição e adução 

dentro de toda a mancha de rega do EFMA.

São em todo o caso áreas servidas a título precário e, como tal, em 

cenários de escassez ou com constrangimentos operacionais, 

poderão sempre ser objeto de restrições face às áreas 

beneficiadas sobre as quais recai um ónus tarifário bem mais 

oneroso.

O rápido incremento de área instalada com as referidas culturas 

permanentes, resulta da conjugação de uma série de fatores, 

designadamente externos, mas está também associada às 

condições únicas proporcionadas pelo EFMA, designadamente em 

termos de garantia e competitividade do serviço de fornecimento 

de água, sem perder de vista a qualidade dos solos e o clima da 

região.

O investimento privado dos empresários agrícolas que resolveram 

apostar em Alqueva soube corresponder da melhor forma às novas 

oportunidades do regadio e, de uma forma que superou todos os 

indicadores associados ao regadio público, levou não apenas a 

uma taxa de adesão muito elevada, mas também ao rápido 

aproveitamento das disponibilidades hídricas para a irrigação de 

áreas limítrofes localizadas fora da mancha de rega beneficiada.

Nesse condicionalismo, o aproveitamento dos recursos hídricos do 

Empreendimento está na presente data otimizado a um nível que 

só seria expectável em fase mais madura de exploração das 

infraestruturas do EFMA.

Nesse contexto de referência, a análise do eventual fornecimento 

de água a novas áreas precárias não pode considerar a 

possibilidade de instalação de culturas permanentes, seja pela 

alocação de recursos hídricos por longos períodos que tal implica 

seja pelas condicionantes técnicas que cada rede de rega 

apresenta.

Assim, a EDIA informa todos os beneficiários e potenciais 

interessados, de que o fornecimento de água para rega a título 

precário para novas áreas localizadas fora da mancha de rega 

beneficiada só será equacionado para a instalação de culturas 

anuais.

Mais se informa, ainda assim, que toda a utilização de água fora da 

área de cada perímetro de rega depende de autorização da EDIA 

para o efeito. 

A EDIA alerta para a necessidade de, previamente à 

realização de qualquer investimento em áreas localizadas 

fora da mancha de rega de cada aproveitamento, os 

interessados deverão obter autorização da EDIA para o 

efeito.

A utilização abusiva de recursos hídricos fora da mancha de 

rega do aproveitamento, ou seja, sem a devida autorização, 

para além de constituir contraordenação nos termos do 

disposto no regime jurídico dos aproveitamentos 

hidroagrícolas, implicará necessariamente graves prejuízos 

decorrentes da cessação da utilização indevida do serviço, 

não assumindo naturalmente a EDIA qualquer 

responsabilidade a esse título.


