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NOTA PRÉVIA 

 
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) situado no sul de Portugal, é o projeto 
de regadio mais recente da Europa e apresenta excelentes condições para o desenvolvimento 
de sistemas culturais sustentáveis do ponto de vista agronómico e ambiental. São 120 000 
hectares de regadio implementados numa região onde os solos têm elevada aptidão para esta 
prática agrícola, o número de horas de sol é superior à média europeia e o clima, aliado à 
disponibilidade de água, apresenta características singulares que permite um enorme potencial 
agrícola. Uma conjugação de variáveis que dão à região indiscutíveis vantagens competitivas.  
 
Na componente infraestrutural particularize-se, no 1.º trimestre, a finalização das seguintes 
empreitadas da rede secundária: blocos de Beringel e Álamo, blocos de Beja e os blocos de 
Barras, Torrão, Baronia e Alvito Baixo (no subsistema Alqueva). No subsistema Ardila, procedeu-
se à conclusão do bloco de Pias. Teve igualmente lugar a conclusão dos blocos 3 e 4 de São 
Matias, do subsistema de Pedrógão. 
 
Alqueva assegurou ainda a sua presença na 28.ª edição da AGROEXPO, Feira Internacional 
realizado em Don Benito, Espanha, e um dos certames agrícolas mais representativos e 
importantes para o setor e, pelo quarto ano consecutivo, na Fruit Logística, a maior feira 
profissional de frutas e legumes frescos a nível mundial, em Berlin, Alemanha (3 a 5 de 
fevereiro). 
 
Para além da participação nestes eventos internacionais, destaque-se, a 24 de fevereiro, a 
visita à EDIA realizada pelo Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural. 
 
Na persecução dos seus objetivos, a 31 de março, a EDIA contava nos seus quadros com 182 
colaboradores, maioritariamente originários da região e divididos pelas diversas áreas técnicas 
da Empresa: engenharia, economia, gestão, direito, biologia, ambiente, arqueologia, entre 
outras.  
 
Em 2016 regista-se um aumento na adesão e no consumo de água do EFMA. Comparando a 
adesão entre o 1.º trimestre de 2015 e o 1.º trimestre de 2016, nas áreas sob administração da 
EDIA, regista-se um aumento na adesão de 30% (13.386 ha). O consumo de água até 31 de 
março situou-se em cerca 5,6 hm3. 
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Por último, no 1.º trimestre de 2016, o investimento realizado, sem capitalizações, atingiu  
M€ 9,57, dos quais M€ 3,59 incidiram na rede primária e M€ 5,99 na rede secundária. 
Relativamente a origens de fundos, para fazer face à realização de investimento, destaque-se, 
neste período, o financiamento comunitário em cerca de M€ 2,81. Neste período, cabe destacar o 
aumento de capital de 3.611.325,00€, passando o capital social da EDIA para 411.586.905,00€. 
 
  

Área 

Benificiada 

(ha)

Área Inscrita   

(ha)

Consumo      

(m3)

Área 

Benificiada 

(ha)

Área Inscrita   

(ha)

Consumo      

(m3)

Monte Novo 7.714 5.528 1.245.923 7.714 6.149 200.539

Alvito - Pisão 8.452 5.318 380.085 8.452 5.120 250.325

Pisão 2.588 928 364.004 2.588 1.150 216.825

Alfundão 4.216 1.804 638.375 4.216 1.380 107.035

Ferreira, Figueirinha e Valbom 5.118 2.075 603.527 5.118 2.584 443.930

Orada - Amoreira 2.522 2.203 53.960 2.522 2.282 301.493

Brinches 5.463 1.966 311.509 5.463 2.508 111.522

Brinches - Enxoé 4.698 3.340 533.791 4.698 3.487 373.792

Serpa 4.400 1.951 547.094 4.400 2.891 221.414

Loureiro - Alvito 1.050 322 63.669 1.050 495 36.328

Ervidel 8.228 3.260 455.128 8.228 3.573 333.323

Pedrógão Margem Direita 4.016 1.555 67.754 4.016 1.559 59.166

Cinco Reis - Trindade 5.600 533 5.600 2.399 893.591

Baleizão - Quintos 7.999 258 7.999 4.093 929.300

São Pedro - Baleizão 6.035 186 6.035 4.943 1.165.573

Total 78.099 31.227 5.264.819 78.099 44.613 5.644.156

Perímetros 

2015 2016
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1. Atividades Desenvolvidas 

 
1.1. Infraestruturas em Exploração 
 

Observação do Comportamento de Barragens 

 
Em cumprimento do disposto nos Planos de Observação das barragens constituintes das 
infraestruturas primárias do EFMA, realizaram-se as campanhas, aí previstas, de leitura da 
aparelhagem de observação instalada, continuando-se a verificar o bom comportamento, quer 
das diversas estruturas quer dos seus equipamentos de segurança hidráulico-operacional. 
 
 

Manutenção e Exploração 

 
Rede Primária 
 
No decurso do 1.º trimestre do ano desenvolveram-se várias intervenções de manutenção 
preventiva e corretiva, de onde se destacam as de manutenção preventiva realizadas nos 
circuitos de refrigeração dos motores principais das estações elevatórias dos Álamos, de 
Pedrógão - Margem Esquerda e de Pedrógão – Margem Direita, nas juntas conduta elevatória 
da estação elevatória dos Álamos e nos grupos eletrobomba e no grupo gerador de emergência 
da estação elevatória do Monte Novo. 
 
Foram ainda realizados diversos trabalhos de manutenção corretiva ao abrigo de garantia 
contratual das obras, com especial destaque para a reparação de juntas nos canais trapezoidais 
do adutor de Pedrógão – Margem Esquerda e do 2.º troço do adutor Pisão - Roxo. 
 
Em paralelo, foram também realizadas algumas atividades de exploração associadas ao início 
da presente campanha de rega, designadamente o início da adução de água para as barragens 
do Loureiro e do Alvito e para os reservatórios da rede secundária e de clientes diretos, através 
dos Canais Loureiro-Monte Novo e Alvito-Penedrão bem como do Adutor Brinches-Enxoé. 
 
 
Rede Secundária 
 
Relativamente a este trimestre, e tratando-se de um período em que o fornecimento de água 
para rega é bastante reduzido, focámo-nos essencialmente na execução de manutenções 
preventivas condicionadas. 
 
De igual forma foram efetuadas as inscrições dos beneficiários, nos perímetros já com histórico 
de exploração. 
 
Decorreram, em paralelo, as tarefas de manutenção, a operação das várias infraestruturas sob a 
responsabilidade da EDIA. 
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No subsistema de Pedrógão, e por este possuir uma área recentemente em exploração prestou-
se apoio aos vários agricultores beneficiados quer nas inscrições, quer na infraestruturação das 
parcelas. 
 
 
Central Fotovoltaica de Alqueva 
 
Prosseguiu-se a exploração da Central Fotovoltaica de Alqueva, tendo sido produzidos, neste 
trimestre, 8,1MWh. 
 
Por último referir que, neste trimestre, os caudais aduzidos na rede primária do EFMA não 
permitiram o funcionamento das centrais hidroelétricas. 
 
 

Promoção do Regadio 

 
Mantêm-se as ações de divulgação do programa SISAP e o fornecimento de resultados aos seus 
utilizadores. Os resultados deste programa têm vindo a ser utilizados na elaboração de dossiers 
para fornecer a investidores, ou a outras entidades. Assim, foram atualizados os parâmetros 
referentes a algumas culturas no sentido de dar respostas específicas a potenciais investidores. 
Da mesma forma, o SISAP foi utilizado por alguns produtores individuais no sentido de dar 
apoio à gestão da sua exploração. Dentro das empresas que têm utilizado os resultados do 
SISAP, há que salientar a SOVENA, a CONSULAI e a Caixa Geral de Depósitos.  
 
O “Portal do Regante”, projeto que se revela da maior importância, é composto por várias 
funcionalidades, as quais têm vindo a ser disponibilizadas aos seus utilizadores à medida que se 
encontram concluídas. No 1.º trimestre de 2016 o Portal do Regante, encontra-se em 
funcionamento, à disposição dos beneficiários de Alqueva. Há que referir que, pelo seu cariz, 
este tipo de ferramentas deverá estar sempre a ser aperfeiçoada no sentido de integrar novas 
metodologias e informação de base. 
 
A EDIA elaborou um estudo relativamente ao Anuário Agrícola de Alqueva 2016, com o objetivo 
de sistematizar toda a informação técnico-económica sobre as culturas com potencial na área 
do EFMA. 
 
Durante este período, teve continuidade o acompanhamento de potenciais investidores na área 
do EFMA e o fornecimento de elementos a uma série de empresas que pretendem investir ou 
continuar a investir na região. 
 
A EDIA tem sob sua responsabilidade a identificação e caraterização das Áreas industriais do 
EFMA, tendo para tal realizado reuniões com algumas Câmaras Municipais no sentido de obter 
informação atualizada sobre este assunto. No mesmo sentido, tem havido um esforço no 
sentido de identificar e caracterizar construções existentes, devolutas, com possível utilização 
para instalações empresariais. Por solicitação do AICEP foi desenvolvido um trabalho, 
conjuntamente com as autarquias de Évora, Beja, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Cuba, Moura, 
Santiago do Cacém e Serpa, de identificação de edifícios que possam servir de base à 
implementação de uma unidade de transformação e embalamento de cereais. 
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A EDIA continua a dinamizar a “Academia das Hortícolas” e a “Academia das Aromáticas”. 
 
No 1.º trimestre do ano iniciou-se o processo de recolha e de sistematização de informação, 
através da realização dos inquéritos aos beneficiários (regantes e não regantes), dos 
perímetros em exploração e introdução dos dados no CIEFMA – Comercial. As tabelas e gráfico 
abaixo, resumem as áreas classificadas e as intenções dos beneficiários obtidas através dos 
inquéritos realizados no período. 
 
 

 
 
 

 

Área Total 

dos Prédios 

(ha)

Área 

Beneficiada 

EFMA        

(ha)

Alfundão 90 27 3.834 2.434

Alvito-Pisão 446 75 3.631 2.722

Baleizão-Quintos 144 57 3.003 2.506

Brinches 234 24 1.208 721

Brinches-Enxoé 38 6 1.518 1.047

Cinco Reis e Trindade 69 48 8.628 5.088

Ervidel 930 218 9.209 7.161

Ferreira 146 36 2.185 1.451

Loureiro-Alvito 23 13 4.741 1.107

Monte Novo 139 68 7.205 3.763

Orada-Amoreira 94 22 1.382 841

Pedrógão 103 37 1.972 1.239

Pisão 27 9 1.050 688

São Pedro - Baleizão 155 52 11.307 6.045

Serpa 146 44 5.617 2.184

Perímetros 

N.º de 

Inquéritos 

Efetuados 

N.º de

Beneficiários

Inquiridos

Área Contactada

Área Classif icada

Área Beneficiada

 EFMA (%)

Venda 3%

Arrendamento Curto Prazo 9%

Arrendamento Médio Prazo 3%

Arrendamento Longo Prazo 2%

Parceria 34%

Permuta 0%

Não Disponível 49%

Total 100%

Disponibilidade

do

Proprietário
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Por interação direta da EDIA no 1.º trimestre de 2016, foi ainda transacionada uma área de 
1.126 ha. 
 
A EDIA continua a ajudar os beneficiários dos vários perímetros no emparcelamento “natural”, 
tentando juntamente com os proprietários e empresas, concentrar pequenas parcelas 
adjacentes às suas, de forma a aumentar a área de exploração. Neste âmbito, decorreram as 
seguintes ações: 
 

§ Continuação da monitorização dos resultados obtidos para o case-study do bloco de 
Brinches, na sequência da estratégia apresentada para o minifúndio da subzona das 
Navegadas; 
 

§ No seguimento do Protocolo de colaboração recíproca celebrado entre a Empresa 
MyFarm.com e a EDIA, fomos informados que a plataforma do Myfarm.com, irá estar 
finalizada durante o mês de abril, para futuramente ser apresentada aos agricultores 
que mostraram interesse em colaborar com este projeto, de forma a dinamizar e 
promover o regadio na zona de minifúndio de Beringel, Cuba/Vidigueira e Serpa; e  
 

§ Ações destinadas ao desenvolvimento do projeto em parceria com a Cooperativa 
Agrícola de Beja e Brinches sobre a reconversão de áreas contiguas para a reconversão 
de olival, em zonas de minifúndio, continuam na fase de reuniões preparatórias para 
recolha e produção de informação para a realização da primeira abordagem aos 
proprietários abrangidos. 

 
 
Foram registados e contabilizados os contactos realizados por classificação e por interesse da 
pessoa. No gráfico seguinte são traduzidos os contactos realizados por interesse do cliente, 
durante este período. 
 
 

 

Compra Outro Quer arrendar Venda

Recebidos 41 3 38 2

Efetuados 6 0 8 1

N.º de contactos realizados por interesse do cliente
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Durante o trimestre deu-se continuidade à elaboração de listagens de proprietários disponíveis 
para serem facultadas a todos os interessados, empresas e/ou particulares, com o objetivo de 
angariar parceiros. Prosseguiram, de igual forma, os contactos e acompanhamento de visitas ao 
campo com várias empresas e particulares. 
 
A EDIA até ao final do 1.º trimestre de 2016 disponibilizou na Bolsa Nacional de Terras 208 
prédios (2.269,87 ha), dos quais foram cedidos 46 (701,29 ha), mantendo na bolsa 162 prédios 
(1.530,07 ha). De referir que no final do período o total de prédios publicitados na Bolsa, a nível 
nacional, eram 312 (1.990,13 ha). 
 
No período relativamente à atividade da EDIA indica-se a disponibilização de 11 prédios  
(61,75 ha) e a cedência de 5 prédios (290,25 ha). 
 
 

 
 
* Devido à alteração de área publicitada por pedido de proprietários, o total da área 
disponibilizada é superior à soma da área cedida com a área publicitada. 
 
** Os prédios publicitados são os prédios disponibilizados não cedidos. 
 
Neste período foi dada continuidade às atividades de promoção, divulgação e dinamização da 
Bolsa de Terras junto de todos os beneficiários inquiridos, instituições bancárias, representantes 
de agrupamentos de agricultores e todos os agentes com papel relevante no meio rural. 
 
 

Albufeiras do EFMA – Gestão e Exploração dos Recursos Naturais 

 
Gestão da Água – Estado das Massas de Água e Gestão de Albufeiras 
 
Ao longo do trimestre foi efetuado o acompanhamento do cumprimento das conclusões 
operacionais definidas no “Estudo das Condições Ambientais no Estuário do Rio Guadiana e 
Zonas Adjacentes – Conclusões Operacionais” (fevereiro de 2005). Encontra-se em fase de 
elaboração o relatório de Cumprimento do disposto deste Estudo, no âmbito do qual é efetuada 
uma análise do cumprimento das condições operacionais estabelecidas para o sistema Alqueva-
Pedrógão no período em questão e no final do mês de janeiro foi efetuada a avaliação da 
condição dos caudais de cheia, de acordo com o definido no Estudo, tendo sido enviado à APA 
uma carta sobre o cumprimento da referida condição. 

N.º 
Área     

(ha)*
N.º 

Área     

(ha)
N.º 

Área     

(ha)

Total Acumulado 208 2.269,87 46 701,29 162 1.530,07

Prédios Cedidos
Total de Pédios 

Publicitados**

Prédios 

Disponibilizados
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Este trimestre foi igualmente efetuado o acompanhamento do cumprimento das medidas 
referentes ao regime de manutenção dos caudais ecológicos da rede primária, em exploração. 
 
Relativamente à gestão do plano de água, a manutenção da sinalização de segurança das 
albufeiras de Alqueva e de Pedrógão, designadamente a sinalização de segurança associada à 
zona de navegação interdita junto à barragem de Alqueva, junto à tomada de água dos Álamos 
e junto à barragem de Pedrógão, foi realizada de acordo com o estabelecido contratualmente. 
 
Na sinalização de albufeiras da rede primária, a manutenção da sinalização de segurança nas 
barragens do EFMA em fase de exploração foi incluída nas ações de vigilância desenvolvidas 
pelas equipas de campo da EDIA. 
 
O combate às espécies invasoras tem sido uma atividade ambiental importante na EDIA, 
designadamente através de ações associadas à contenção da disseminação da planta aquática 
invasora Jacinto-de-água no rio Guadiana. Desta forma têm sido realizadas ações de deteção e 
remoção, durante o presente trimestre, no troço internacional, entre a fronteira com Espanha e 
a Ponte da Ajuda. 
 
Durante este período foi efetuada uma visita de reconhecimento ao rio Guadiana a montante da 
fronteira com Portugal, tendo sido preparada uma nota técnica sobre a visita, a qual foi enviada 
à APA. Posteriormente a EDIA reuniu com a Confederação Hidrográfica do Guadiana para efetuar 
um ponto de situação sobre as ações em curso em território espanhol. 
 
 
Estratégia para a Conservação e Valorização de Ilhas e Penínsulas de Alqueva 
 
No 1.º trimestre de 2016 manteve-se o acompanhamento às áreas onde foram instaladas as 
medidas de proteção das penínsulas da albufeira de Alqueva com o objetivo de permitir a 
recuperação destas zonas. 
 
 
Gestão do Património 
O Património Rústico, da EDIA, é composto por 363 prédios (738 ha), estando disponíveis para 
arrendamento 315 prédios (360 ha), dos quais 131 (176 ha) estão arrendados, 104 na totalidade 
e 27 parcialmente. Dos 48 prédios não arrendáveis (378 ha), 22 (11 ha) estão afetos à obra e 26 
encontram-se em gestão direta. Existem ainda 7 cedências a que corresponde a área de  
5,8651 ha. 
 
No âmbito do património urbano, desenvolveram-se diversas atividades no PNN, Museu da 
aldeia da Luz, edifício sede da EDIA e instalações das redes primária e secundária. Procedeu-se 
à adjudicação de segurança das instalações para a estação elevatória dos Almeidas e aquisição 
de alarme para a estação de filtragem de Cinco Reis. Decorreu, igualmente, a mudança dos 
escritórios de Lisboa. 
 
Ao nível da gestão de frota, foi concluído o procedimento de cinco viaturas ligeiras de 
passageiros e de uma viatura ligeiras de mercadorias gama Pick-up 4*4 (2 lugares) para o PNN, 
para suprirem as necessidades de frota das atuais empreitadas e dos diversos departamentos 
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da EDIA. Iniciou-se o procedimento para fornecimento de 3 viaturas ligeiras de passageiros 
elétricos, e outro procedimento para uma viatura ligeira de passageiros. 
 
 
Utilização Privativa do Domínio Público Hídrico 
 
No decorrer do trimestre continuou-se a ser prestado apoio aos requerentes na instrução dos 
pedidos de licença/concessão de captação de águas superficiais e analisados os processos que 
se encontram na EDIA. Foram recebidos 9 novos pedidos de captação de água. Durante este 
período foram também emitidos 4 títulos com validade superior a um ano:  
 

§ Herdade do Pinheiro (albufeira de Ferreira); 
 

§ Herdade da Serrinha (circuito hidráulico de Vale do Gaio); 
 

§ Herdade de Vale Paraíso (circuito hidráulico de Vale do Gaio); e 
 

§ Herdade de Cascalhais (albufeira de Alqueva). 
 
 
Durante o trimestre decorreu o processo associado à emissão das notas de liquidação da taxa 
dos recursos hídricos referentes aos títulos de utilização privativa dos recursos hídricos – 
captações diretas e produção de energia hidroelétrica. 
 
No âmbito das atividades da equipa de fiscalização (EFV) foram efetuadas diversas visitas de 
campo, às zonas de instalação de algumas das captações requeridas, com o objetivo de 
caracterizar a situação inicial, previamente à emissão dos títulos de utilização privativa, pela 
EDIA e de acompanhar a evolução dessas zonas após a atribuição dos títulos. Foram elaborados 
os respetivos relatórios de visita. 
 
Para além das atividades relacionadas com o processo de licenciamento de captações de água, 
a equipa de fiscalização e vigilância realizou ainda as seguintes atividades: 
 

§ Registo de ocorrências e comunicação, quando identificado como necessário, das 
mesmas a entidades externas, tais como a ARH e SEPNA, para resolução destas; 
 

§ Identificação de áreas em que se observem não conformidades ambientais com 
relevância para os objetivos da EDIA na área da concessão do EFMA; 
 

§ Verificação mensal das cotas e possíveis ocorrências existentes nas albufeiras do EFMA, 
que estão concluídas e em fase de enchimento ou em fase de exploração; 
 

§ Controlo e prospeção do jacinto-de-água no troço internacional, entre a fronteira com 
Espanha e a Ponte da Ajuda; 
 

§ Deteção de captações ilegais na área do Sistema Primário do EFMA; e 
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§ Levantamentos de todos os valores registados nos caudalimetros associados às 
captações diretas existentes na área do EFMA. 

 
 
1.2. Infraestruturas em Construção 
 

Redes Primária e Secundária 

 
 
Subsistema Alqueva 
 
No decurso do trimestre, na instalação de tamisação no circuito hidráulico Penedrão – Roxo, 
concluíram-se os trabalhos de betão armado, instalaram-se as grelhas e os tamisadores, e 
prosseguiu a execução dos aterros na envolvente da estrutura principal e dos leitos de 
secagem. 
 
No reservatório R1 da empreitada do circuito hidráulico Roxo – Sado concluiu-se a execução 
dos aterros e prosseguiu a execução dos órgãos de exploração, dos sistemas de drenagem e de 
impermeabilização e do canal de ligação ao canal principal do perímetro do Roxo - Sado, 
trabalhos esses que no final do período encontravam-se em fase de conclusão, e iniciaram-se 
os trabalhos de execução dos acabamentos no coroamento. 
 
Os aterros do reservatório R2 encontravam-se em fase de conclusão, bem como os trabalhos de 
construção dos respetivos órgãos de exploração, tendo-se iniciado a execução do seu sistema 
de drenagem. 
 
No que respeita ao adutor, e no decurso este período, concluíram-se os trabalhos de escavação 
da vala, prosseguindo a montagem de tubagem e a execução dos respetivos aterros, tendo-se 
iniciado a execução dos ensaios de estanquidade. Prosseguiram os trabalhos de construção dos 
órgãos de exploração, tendo-se iniciado a montagem dos respetivos equipamentos. 
 
Ainda no adutor, e com exceção das travessias das EN’s, concluíram-se os trabalhos de 
perfuração em “escudo aberto” e em “micro-tuneling”, tendo-se iniciado a montagem das 
respetivas tubagens. 
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Na rede secundária, na empreitada de construção dos blocos de Beringel – Álamo, decorreram 
as vistorias, correção de anomalias e trabalhos de construção civil. Realizou-se o auto de 
receção provisória no dia 24 de fevereiro. 
 
Relativamente ao bloco de Beja, no reservatório, finalizaram as instalações elétricas; vistorias e 
correção de anomalias. 
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Na estação elevatória de Beja decorreram os acabamentos de construção civil e arranjos 
exteriores, assim como a conclusão das instalações elétricas, vistorias e correção de anomalias. 
 
Nas estações de filtração decorreram igualmente, as vistorias e procedeu-se á correção de 
anomalias. 
 
Quanto à rede de rega tiveram lugar as seguintes atividades: 
 

§ Montagem de equipamentos e aterro de câmaras;  
§ Trabalhos de acabamentos de construção civil;  
§ Montagem de serralharias;  
§ Trabalhos de conclusão das instalações elétricas nas Estações de Filtração C5 e C6; e 
§ Vistorias e correção de anomalias. 

 
Decorreu a execução de drenagem transversal e de serventias; vistorias e correção de 
anomalias, na rede viária. 
 
Procedeu-se à realização do auto de receção provisória, no dia 25 de janeiro de 2016, da 
empreitada de construção dos blocos de Barras, Torrão e Baronia Baixo (perímetro de Vale de 
Gaio). 
 
Nos blocos de Baronia e Alvito Altos e Alvito Baixo, obra também do perímetro de Vale de Gaio, 
decorreram, ao longo do período, as seguintes atividades: 
 
Na estação elevatória: 
 

§ Ligações em cabos de potência e comando; 
§ Instalação de equipamentos de instrumentação;  
§ Execução de circuitos de tomadas e iluminação exterior;  
§ Instalação de válvulas borboleta e ventiladores;  
§ Conclusão da execução do circuito de ar comprimido; e 
§ Pintura de peças de aço. 

 
Na rede de rega decorreram os seguintes trabalhos: 
 

§ No bloco de Baronia Alto: 
 

Ø Escavação e assentamento de tubagem para extensões de bocas de rega na 
CP,C2 e C2.2; 

Ø Execução do abrigo da unidade concentradora;  
Ø Selagem de passa-muros;  
Ø Colocação de tampas e redes nas descargas de fundo; 
Ø Ventosas e hidrantes;  
Ø Realização do ensaio de estanqueidade em todo o bloco;  
Ø Instalação de hastes de descarga de fundo; e 
Ø Pintura de peças de aço; Instalação de equipamentos de SMAT em hidrantes e 

câmaras de válvulas. 
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§ No bloco de Alvito Alto: 
 

Ø Escavação e assentamento de tubagem para extensões de bocas de rega na C1 
e C1.7;  

Ø Implantação de hidrantes na conduta C1.5;  
Ø Assentamento de caixas de hidrantes tipo I;  
Ø Instalação de hastes de descarga de fundo;  
Ø Colocação de tampas e redes nas descargas de fundo; 
Ø Ventosas e hidrantes;  
Ø Pintura de peças de aço; e 
Ø Instalação de equipamentos de SMAT em hidrantes e câmaras de válvulas. 

 
§ No bloco de Alvito Baixo: 

 
Ø Colocação de enrocamento em câmaras de descarga de fundo e hidrantes;  
Ø Instalação de tampas de hidrantes;  
Ø Aplicação de betão nos maciços de apoio das válvulas da estação de filtragem e 

do medidor de caudal;  
Ø Colocação de tampas e redes nas descargas de fundo; 
Ø Ventosas e hidrantes;  
Ø Realização do ensaio de estanqueidade em todo o bloco;  
Ø Execução da instalação elétrica,  
Ø Execução do passadiço; 
Ø Escadas e guarda corpos na estação de filtração; 
Ø Pintura de peças de aço; e 
Ø Instalação de equipamentos de SMAT em hidrantes e câmaras de válvulas. 

 
Na rede viária referencie-se: 
 

§ Conclusão da aplicação das camadas de tout-venant, espalhamento e compactação das 
bases;  

§ Limpeza mecânica e aplicação de rega de impregnação, espalhamento e compactação 
da camada de mistura betuminosa no caminho;  

§ Execução de caixas de receção/ bocas de lobo nas passagens hidráulicas;  
§ Regularização de taludes; e 
§ Execução de serventias e reposição de vedações. 

 
 
Na rede de rega, da empreitada de construção do bloco Roxo – Sado, continuaram os trabalhos 
de instalação de cabo elétrico ao longo da conduta C4 e C1 e consequente aterro. Tiveram 
continuidade os trabalhos de construção civil das caixas dos hidrantes e a montagem de 
equipamento hidromecânico nas câmaras dos hidrantes e câmaras de válvulas. Decorreram os 
ensaios de estanquidade. 
 
Na estação elevatória, continuaram os trabalhos referentes aos arranjos exteriores e dos 
trabalhos das instalações elétricas, com a montagem dos quadros elétricas. 
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Relativamente ao reservatório R3 continuaram os trabalhos de arranjos exteriores e finalizaram 
os trabalhos de construção ao abrigo dos quadros elétricos. 
 
Continuação dos trabalhos de colocação de betuminoso e início de construção da drenagem 
longitudinal, na rede viária. 
 
Na rede de drenagem decorreram os trabalhos de limpeza e reperfilamento. 
 
 
Subsistema Ardila 
 
A empreitada circuito hidráulico Caliços – Pias encontra-se praticamente concluída, 
aguardando-se, há vários meses, a autorização das Infraestruturas de Portugal (IP) para a 
entrada em exploração do restabelecimento da EN 255 sobre o coroamento da barragem de 
Pias, o que possibilitará a sua conclusão e receção provisória. 
 
Na estação elevatória do circuito hidráulico Caliços-Machados concluíram-se os trabalhos de 
betão armado, executaram-se as impermeabilizações da cobertura, alvenarias, rebocos, 
colocação de vãos interiores e exteriores e iniciaram-se os arranjos exteriores, as pinturas e as 
instalações elétricas. A montagem dos equipamentos encontrava-se, no final do trimestre, em 
fase de finalização. 
 
Na conduta elevatória concluiu-se o arranjo final do aterro das valas e da sua envolvente, com 
a colocação de terra vegetal, prosseguindo a execução dos órgãos de exploração com a 
execução das serralharias e a execução das instalações elétricas, tendo já sido concluída a 
montagem do equipamento. 
 
Na conduta gravítica concluíram-se os trabalhos de assentamento da tubagem e de aterro das 
valas, bem como os de execução dos órgãos de exploração, nomeadamente equipamento e 
serralharias, prosseguindo a instalação do equipamento elétrico. 
 
No reservatório da Atalaia concluíram-se os trabalhos de drenagem interna, impermeabilização, 
instalação do equipamento de observação e colocação das peças fixas das comportas e 
ensecadeiras, tendo-se iniciado a execução dos acabamentos no coroamento, do posto de 
comando, da drenagem exterior e das instalações elétricas. 
 
Na barragem de Furta-Galinhas terminaram os trabalhos de execução dos aterros, tendo-se 
iniciado os acabamentos no coroamento, a instalação dos equipamentos observação, a 
colocação das peças fixas das comportas e das ensecadeiras e a construção dos acessos, 
prosseguindo a execução do descarregador de cheias e da torre da tomada de água, com a 
montagem do passadiço e da ponte rolante. 
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Ainda no subsistema Ardila, na rede secundária, relativamente à rede de rega da obra do bloco 
de Caliços-Machados decorreram as seguintes atividades: 
 

§ Atividades de abertura de vala; 
§ Execução do leito de assentamento de tubagem e instalação da conduta CP do Bloco da 

Atalaia; 
§ Montagem de tampas nas câmaras da rede de rega; e 
§ Realização de ensaios de estanquicidade no bloco da Atalaia. 

 
 
Quanto à rede viária:  

§ Conclusão dos trabalhos e realização de vistorias para efeitos de receção provisória nos 
caminhos CA6, CA7 e CA8; 

§ Execução dos aterros e das camadas de sub-base e base; e  
§ Execução de passagens hidráulicas nos restantes caminhos. 

 
 
Relativamente à estação sobrepressora da Atalaia decorreu a montagem das caixilharias, 
execução das câmaras das juntas mecânicas e início dos arranjos exteriores. 
 
Conclusão da instalação das peças em aço-carbono e montagem dos quadros elétricos, nas 
Estações de Filtração. 
 
Quanto à rede de drenagem, terminaram os trabalhos de execução de passagens hidráulicas e 
realização das plantações nas margens das linhas de água. 
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Realização de pequenas retificações ao nível da construção civil e dos arranjos exteriores na 
empreitada de construção do bloco de Pias. O auto de receção provisória foi assinado no dia 22 
de março. 
 
 
Subsistema Pedrógão 
 
No circuito hidráulico de S. Matias, na estação elevatória, concluíram-se os trabalhos de betão 
armado e de execução do aterro na envolvente do edifício e iniciou-se a impermeabilização da 
cobertura, as alvenarias, os rebocos interiores e exteriores e as pinturas interiores. Prosseguiu a 
montagem dos equipamentos, nomeadamente das condutas de aspiração e compressão e dos 
grupos de bombagem 
 
Nas condutas elevatória e gravítica, prosseguiram os aterros da vala, os ensaios de 
estanquidade da tubagem e a execução dos órgãos de exploração, tendo-se iniciado a 
execução do caminho de serviço ao longo da conduta. 
 
No reservatório da Cegonha concluiu-se a execução da impermeabilização e dos elementos em 
betão armado, tendo-se iniciado a colocação das peças fixas das ensecadeiras, os acabamentos 
no coroamento e a montagem das instalações elétricas. 
 
Na barragem dos Almeidas prosseguiu a execução dos aterros e da torre da tomada de água e 
concluiu-se a construção do descarregador de cheias.  
 
Na rede secundária, nos blocos 1 e 2 de São Matias, procedeu-se à desmobilização do estaleiro. 
Na rede de rega, durante este trimestre, efetuaram-se as seguintes atividades: 
 

§ Montagem de equipamentos;  
§ Aplicação de pré-fabricados;  
§ Execução de colchões reno;  
§ Cofragens e betonagens;  
§ Execução dos ensaios de estanquidade;  
§ Assentamento de serralharias em perfis pultrudidos;  
§ Execução de aterros; e 
§ Limpezas e retoques de pinturas nas caixas.  

 
Nas estações de filtração teve lugar: 
 

§ Montagem de equipamento;  
§ Cofragens e betonagens;  
§ Aplicação de betonilha;  
§ Aplicação de vedação e portão;  
§ Montagem de quadros elétricos no interior do abrigo;  
§ Execução da drenagem exterior;  
§ Execução de aterros;  
§ Assentamento de serralharias em perfis pultrudidos; e 
§ Aplicação das serralharias no abrigo dos quadros elétricos. 
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Execução de limpezas e desobstruções de linhas de água; soleiras de fixação e passagens a vau, 
na rede de drenagem. 
 
Durante este trimestre, foi concluída a empreitada de construção dos blocos 3 e 4 de São 
Matias, tendo-se procedido à realização do auto de receção provisória no dia 6 de janeiro de 
2016. 
 
Em simultâneo, com as empreitadas de construção das redes primária e secundária, realizaram-
-se no período, as atividades de acompanhamento ambiental em obra e os respetivos trabalhos 
arqueológicos de minimização de impactes em diversas ocorrências patrimoniais de situações 
desconhecidas identificadas na fase prévia às obras ou no decurso das mesmas. 
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Ponto de Situação do Ambiente e Património em Obra 

 

 
 
 
1.3. Projetos em Curso 
 
 

Redes Primária e Secundária 

 
Em 2016 teve continuidade a análise de diversos pedidos de agricultores para apreciação de 
diversas soluções de utilização/captação de água nas infraestruturas do EFMA, e para alteração 
das bocas de rega de blocos em curso. De modo a assegurar o acesso à água em tempo útil teve 
lugar o desenvolvimento e, nalguns casos, implementação de soluções de captações e de 
circuitos hidráulicos expeditos para execução pelos interessados. 
 
 
Subsistema Alqueva 
 
Relativamente ao projeto de execução do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e 
respetivo bloco, foi entregue a nota técnica nº 1 com a definição base do circuito hidráulico 
principal e da rede de rega e executados os trabalhos topográficos e os trabalhos de prospeção.  
 
Quanto ao projeto de execução do circuito hidráulico de Évora e respetivo bloco foram 
analisadas as notas técnicas enviadas e procedeu-se a várias alterações. Considerou-se a 

Rede Empreitada Arqueologia Ambiente

Circuito Hidráulico Roxo Sado Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Infraestruturas dos Tamisadores do Circuito 

Penedrão-Roxo
Concluído Em curso

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos de Beringel e Álamo Concluído
Em fase de 

conclusão

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Bloco de Beja Concluído
Em fase de 

conclusão

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos de Baronia Alto, Alvito Alto e Alvito Baixo Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos de Barras, Torrão e Baronia Baixo Concluído
Em fase de 

conclusão

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos de Roxo-Sado Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Circuito Hidráulico Caliços-Pias Concluído
Em fase de 

conclusão

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Circuito Hidráulico Caliços-Machados Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Bloco de Pias Concluído
Em fase de 

conclusão

Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Bloco de Caliços-Machados Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Primária Circuito Hidráulico de São Matias Em curso Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos 1 e 2 de São Matias Concluído Em curso
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Blocos 3 e 4 de São Matias Concluído Concluído
Sem constrangimentos 

ambientais e patrimoniais

Secundária

Ard ila

Pedrógão

Acompanhamento
Observações

Subsistema

Alqueva

Designação

Primária

Secundária

Secundária

Primária
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colocação apenas de uma bomba na EE 2 do Monte Novo, a colocação de DN 1200 na conduta de 
elevação e reduziu-se o comprimento das condutas da rede secundária. 
 
Nos projetos de execução dos circuitos hidráulicos de Cuba-Odivelas e respetivos blocos, foram 
elaborados os trabalhos topográficos e a prospeção geofísica. Foram realizadas reuniões com o 
projetista e a DGADR. 
 
No projeto de execução do circuito hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo bloco foram já 
definidas as áreas a beneficiar, os caudais necessários e os traçados das condutas. Efetuaram-
se reuniões e visitas de campo com os projetistas. 
 
 
Subsistema Ardila 
 
Relativamente ao projeto de execução do circuito Hidráulico Povoa-Moura e respetivo bloco, foi 
realizada a consulta pública em Moura e na Póvoa de S. Miguel. Foram realizadas reuniões com 
o projetista e a DGADR. Realizaram-se os trabalhos de Prospeção geológico - geotécnico e os 
levantamentos topográficos.  
 
No projeto de execução do circuito hidráulico de S. Bento e respetivo bloco, foi elaborada a 
informação e aprovada pelo Conselho Administração para o lançamento do concurso. 
 
 
Subsistema Pedrógão 
 
Quanto ao projeto de execução do sistema da Magra procedeu-se à elaboração do relatório 
final e adjudicação do estudo ao consórcio vencedor. Deu-se início aos trabalhos. 
 
 

Procedimentos Expropriativos 

 
Com o objetivo de proceder à expropriação de imóveis necessários à construção atempada das 
infraestruturas integradas no EFMA, e objeto dos contratos em que a Empresa está envolvida, 
durante este trimestre tiveram lugar várias tarefas com a finalidade de assegurar os diversos 
procedimentos expropriativos associados aos projetos em curso, com intervenções em várias 
áreas geográficas do Empreendimento. 
 
Paralelamente às atividades de avaliação, negociação e aquisição de imóveis, as atividades 
desenvolvidas abarcam ainda: 
 

§ Reconhecimento e caraterização das áreas a expropriar; 
§ Elaboração das bases de avaliação respetivas ao processo; 
§ Avaliação das áreas a expropriar; 
§ Avaliação de danos ou prejuízos causados; 
§ Preparação e instrução dos processos para obtenção da DUP; 
§ Negociação das indemnizações;  
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§ Formalização de escrituras ou autos de expropriação amigável; 
§ Execução de todos os procedimentos legais para disponibilização dos terrenos não 

acordados amigavelmente; 
§ Acompanhamento dos processos litigiosos; e 
§ Acompanhamento das obras. 

 
Nos projetos em fase inicial do processo expropriativo teve lugar a verificação/validação do 
projeto de expropriações, reconhecimento das áreas a intervencionar e notificação de todos os 
proprietários e interessados do início do projeto. 
 
Quanto aos projetos em curso salientem-se, neste período, os trabalhos de levantamentos de 
campo, a realização de vistorias ad perpetuam rei memoriam, avaliações, negociações, a 
realização de autos de expropriação amigável e acordos de indemnização, a realização de 
registos e o acompanhamento de situações resultantes de obra. 
 
Relativamente aos projetos em fase final do processo expropriativo, procedeu-se ao 
acompanhamento de comissões arbitrais e peritagens, à regularização de situações de registo e 
ao acompanhamento de situações resultantes das obras. 
 
Em termos de intervenção, e de acordo com a fase em que se encontram os respetivos 
processos expropriativos, destacam-se, neste período, os seguintes projetos: 
 
 
Projetos em fase inicial: 
 

§ Adução a Morgavel. 
 
 
Projetos em curso: 
 

§ Circuito Hidráulico Torrão a Vale de Gaio; 
§ Bloco de Caliços Machados; 
§ Bloco de Rio de Moinhos (Roxo-Sado); 
§ Bloco de Beringel-Beja; 
§ Bloco de Pias; e 
§ Bloco de Vale de Gaio. 

 
 
Projetos em fase final: 
 

§ Bloco de Rega de Aljustrel (Rede Viária); 
§ Circuito Hidráulico Caliços Pias e Barragem de Pias; 
§ Circuito Hidráulico Baleizão-Quintos; 
§ Circuito Hidráulico Caliços-Machados; 
§ Circuito Hidráulico Roxo-Sado; 
§ Bloco de Cinco Reis-Trindade; 
§ Bloco de S. Matias; e 
§ Bloco de Moura-Gravítico. 
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Continuação do trabalho que se está a efetuar com a Direção Geral do Território (em 
colaboração com o DIGC, CC) em termos regularização de processos de cadastro, tendo sido 
entregues nos Serviços de Finanças 192 processos a solicitar a eliminação dos prédios 
totalmente submersos. 
 
No quadro seguinte apresenta-se o ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos neste 
período: 
 
 

 
 
 
1.4. Património, Ambiente e Ordenamento do Território 
 
 

Património Cultural 

 
Medidas de Minimização Prévias à Obra 
 
Redes Primária e Secundária 
 
Adução ao Sistema Adutor de Morgavél 
Foram efetuados trabalhos arqueológicos em duas ocorrências patrimoniais (Ermidas Aldeia 2 
e Monte Novo dos Modernos 2), no âmbito do contrato CP 15/2014. 
 
 

Ambiente 

 
Documentação enviada às Entidades Competentes (Procedimento de AIA) – Fase de Construção 
 

 Proje to 
Prédios

Avaliados

Prédios

Aprovados

Prédios 

Acordados

Autos

Efe tuados
Lit ígios

Rede P r im ár ia

Circuito Hidráulico Amoreira - Caliços 1 1 1 1 0

Circuito Hidráulico de Caliços-Machados 0 0 1 0 0

Circuito Hidráulico Torrão a Vale de Gaio 2 2 0 0 4

Total Rede  Primária 3 3 2 1 4

Rede  Secundária

Bloco de Pias 0 0 2 5 17

Bloco de Caliços-Machados 0 0 2 3 0

Bloco de Baleizão - Quintos 0 0 0 2 0

Bloco de S.Matias 3 e 4 0 0 0 2 0

Bloco de Beringel-Beja sub-bloco de Beja 0 0 1 1 0

Bloco de Beringel-Beja sub-bloco do Álamo,  Beringel Gravítico e Elevatório 0 0 2 1 0

Bloco de Cinco Reis Trindade 0 0 1 1 0

Bloco do Pisão 0 2 2 1 0

Bloco de Vale de Gaio , Alvito Alto,Alvito Baixo e Baronia Alto 0 0 0 0 4

Bloco de Vale de Gaio , Barras e Torrão 1 1 0 0 6

Bloco de Aljustrel 0 0 1 0 0

Bloco de Rio de Moinhos 1 1 1 1 0

Total Rede  Secundária 2 4 12 17 27

TOTAL 5 7 14 18 31
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Foram analisados pelo DIAP e remetidos para a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCALEN), 49 relatórios finais de trabalhos arqueológicos realizados em fase de obra, 
referentes a 11 processos distintos. 
 
No âmbito dos trabalhos de monitorização requeridos pelas DIA`s dos processos de AIA dos 
Blocos de Rega Alvito Pisão, Vale do Gaio, Cinco Reis e do Circuito Hidráulico de  
Baleizão-Quintos continua-se a aguardar resposta da APA relativamente ao Relatório 1 do 
Programa de Monitorização dos Charcos Temporários Mediterrânicos da área de influência do 
EFMA. 
 
Continua também a aguardar-se a apreciação da APA relativamente ao Relatório de 
“Cumprimento das Medidas de Minimização da Fase de Obra do Bloco Oeste do Ardila”, bem 
como o relatório relativo ao “Cumprimento das Medidas de Minimização da DIA - Fase de 
Construção” do projeto do bloco de Monte Novo. 
 
Em cumprimento com o exposto no ponto i.2 dos Programas de Monitorização relativo à DIA de 
adução à barragem de Odivelas, continua a aguardar-se resposta do relatório final de 
Monitorização do Açude do Monte da Azinheira. 
 
Na sequência da solicitação efetuada pela APA procedeu-se ao envio de resposta às medidas 
ECO8 e ECO9 referente à Declaração de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e Circuito 
Hidráulico de Pedrogão. 
 
Envio de resposta para a APA relativamente à alínea b) do ponto 1 dos Elementos a Apresentar 
(reabilitação do troço T3 da Ribeira da Cardeira) referente ao projeto do Circuito Hidráulico de 
Baleizão-Quintos. 
 
 
Atividades decorrentes da Fase de Exploração 
 
Para a fase de exploração dos diferentes projetos, torna-se necessário proceder ao 
desenvolvimento e implementação de medidas específicas constantes nas DIA´s, que apontam 
para a Minimização e Compensação de Impactes Ambientais. 
 
Está a ser elaborado o plano de monitorização do património cultural localizado na área afeta 
às infraestruturas integradas na rede primária do EFMA, por forma a dar cumprimento ao 
estabelecido no Programa de Gestão Ambiental do EFMA (PGA 2005). 
 
 
Outros 
 
Prossegue a colaboração e envolvimento da EDIA no Projeto Rios, tendo-se procedido, no 
período em análise, ao planeamento da segunda saída de campo à Ribeira do Galego.  
 
Continuou, durante o trimestre, a colaboração entre a EDIA e o ICNF no que respeita à realização 
de censos de aves aquáticas. A realização destes censos foi extensível a todas as albufeiras do 
EFMA, além das albufeiras de Alqueva e Pedrogão. 
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Relativamente ao controlo dos abrigos de morcegos, para o período em análise, procedeu-se à 
monitorização, juntamente com o ICNF, nos abrigos de Alqueva e Pedrógão, Minas de Mocissos e 
Preguiça. Decorreu também o apoio técnico no acesso a três grutas naturais da Serra da Adiça 
(Cova da Adiça, Algar do Guano e Algar da Chuva). 
 
No decurso deste trimestre, prosseguiu ainda: 
 

§ Elaboração de respostas a 7 pedidos de informação efetuados à EDIA, por entidades 
externas, sobre trabalhos da vertente de património cultural desenvolvidos no âmbito 
do EFMA; e 

§ Emissão de pareceres a pedidos de água a título precário, na vertente ambiental e 
patrimonial, ao departamento de exploração. 

 
 
Divulgação Ambiental 
 
Está a ser preparada uma exposição sobre os trabalhos arqueológicos no EFMA, a realizar no 
Núcleo Museológico, em Beja, com o apoio da Câmara Municipal de Beja e da Direção Regional 
de Cultura do Alentejo, a inaugurar no 2.º trimestre de 2016. Neste âmbito, foi realizado todo 
um conjunto de atividades inerentes à produção e montagem da exposição. 
 
Durante o 1.º trimestre de 2016 foi disponibilizado o Guia de Orquídeas Silvestres de Alqueva. 
Esta publicação foi desenvolvida no âmbito do projeto ADLA (POCTEP) e permite identificar as 
espécies orquídeas silvestres identificadas até à data nos vários concelhos abrangidos pelo 
EFMA.  
 
 

Monitorização Ambiental 

 
No domínio da monitorização ambiental, e face ao número de programas de monitorização em 
curso, optou-se por sistematizar a informação relativa aos diferentes programas por sistema 
Alqueva-Pedrógão e redes primária e secundária, efetuando um ponto de situação do estado de 
execução de cada um dos respetivos programas, sem prejuízo de ser apresentado uma descrição 
mais exaustiva dos trabalhos que decorreram ao longo do trimestre. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA ALQUEVA – PEDRÓGÃO E REDE PRIMÁRIA 

 

 
 
 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA 
 

 
 
 
No dia 13 de janeiro foram efetuadas campanhas de monitorização extraordinárias à saída do 
túnel Loureiro-Alvito e a montante da barragem do Loureiro para obtenção de informação de 
suporte à revisão do “Programa de Monitorização dos Potenciais Impactes da Transferência 
Guadiana-Sado sobre a Ictiofauna”. 

Sistema Alqueva - Pedrógão e Rede Primária 

Programas de Monitorização

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Recursos Hídricos Superficiais da Rede Primária do EFMA (Ano Hidrológico 2012/2014) Em conclusão

Recursos Hídricos Superficiais da Rede Primária do EFMA (Ano Hidrológico 2014/2016) Em curso

Potenciais Impactes da Transferência de Água Guadiana-Sado na Ictiofauna (2015) Em conclusão

Potenciais Impactes da Transferência de Água Guadiana-Sado na Ictiofauna (2016)
Lançamento do procedimento 

de contratação

Avaliação da Eficácia dos Tamisadores de Vale do Gaio e Pisão-Roxo Em curso

Recursos Hídricos na Área dos Circuitos Hidráulicos de Amoreira-Caliços e Caliços-Pias para a Fase de Construção Em curso

Mexilhão-zebra em Albufeiras do EFMA Concluído

Fauna, Flora e Vegetação

Eficácia das Medidas de Minimização do Efeito Barreira e do Efeito Armadilha Em curso

Seguimento com Telemetria Acústica de Peixes Autóctones Migradores na Albufeira de Pedrógão (2015) Concluído

Seguimento com Telemetria Acústica de Peixes Autóctones Migradores na Albufeira de Pedrógão (2016) Procedimento de contratação

Monitorização da Avifauna na Área do Sistema Alqueva-Pedrógão Em fase de conclusão

Acompanhamento das Caixas para Morcegos na Envolvente das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão Concluído

Ponto de S ituação

Rede Secundária 

Programas de Monitorização

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Recursos Hídricos na Área dos Blocos  de Cinco Reis e Trindade – Fase de Construção Em curso

Recursos Hídricos para a Fase de Construção das Infraestruturas do EFMA – 2014/2015 Em curso

Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA - Fase de Exploração – 2016 Em curso

Recursos Hídricos Superficiais na Rede Secundária de Rega em Fase de Exploração – 2016 Em fase de adjudicação

Fauna, Flora e Vegetação

Linaria ricardoi na Rede Secundária de Rega - 2014 Em fase de conclusão

Programa Global para Monitorização da Avifauna da Rede Secundária de Rega do EFMA – fase de exploração Em fase de conclusão

Caracterização da Situação de Referência da Avifauna da Rede Secundária de Rega (2014) Em fase de conclusão

Linaria ricardoi na Rede Secundária de Rega - 2015 Em curso

Avifauna no Bloco de Alvito-Pisão (2015) Em curso

Avifauna no Bloco de Alvito-Pisão (2016 - 2018) Procedimento de contratação

Avifauna na Barragem do Pisão Procedimento de contratação

Flora e Vegetação no Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e By-pass- 2016 Procedimento de contratação

Solos

Caracterização da Situação de Referência do Solo em Blocos do EFMA - 2015 Em curso

Ponto de S ituação
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No contexto da requalificação do sistema acústico de repulsão de peixes instalado no início do 
túnel Loureiro-Alvito, onde se materializa o transvase entre as bacias hidrográficas do rio 
Guadiana e do rio Sado, foi elaborado durante o presente trimestre o programa de 
procedimento para a reparação dos equipamentos suplentes. 
 
No mês de janeiro foram efetuadas campanhas de amostragem para avaliação das cargas 
poluentes afluentes às albufeiras de Serpa e do Pisão. Este trabalho estava previsto realizar-se 
no ano hidrológico de 2014/2015 no entanto devido à fraca precipitação ocorrida foi adiado 
para o ano hidrológico de 2015/2016. 
 
Na sequência de diversas deslocações à zona de descarga do efluente da ETAR de Beringel, 
tem-se verificado que o efluente continua a ser encaminhado para a albufeira do Pisão. 
 
 

Sistemas de Gestão na Área Ambiental 

 
Sistemas de Informação de Recursos Hídricos de Alqueva (SIRHAL) 
 
Ao longo do 1.º trimestre teve continuidade a divulgação diária de um Boletim com informação 
sobre a evolução do volume armazenado e variação diária das cotas das albufeiras de Alqueva 
e de Pedrógão, bem como informação diária acerca dos caudais registados a montante e 
jusante do sistema Alqueva-Pedrógão. A atualização, do Boletim, é disponibilizada diariamente 
através do site da EDIA. 
 
Com o objetivo de efetuar o controlo do caudal libertado pela barragem de Pedrógão versus o 
valor de caudal ecológico a assegurar é efetuada a análise dos caudais descarregados e dos 
valores registados no rio Guadiana e divulgado o valor do caudal ecológico a cumprir no mês 
seguinte. 
 
Procedeu-se ainda à divulgação interna, do regime de caudais ecológicos para a rede primária 
do EFMA, atualmente em exploração. Esta divulgação tem uma periodicidade mensal. 
 
No que respeita à conceção e desenvolvimento do Sistema de Informação de Suporte à 
Monitorização Ambiental do EFMA – Componente Recursos Hídricos, foram disponibilizados os 
resultados da monitorização dos recursos hídricos superficiais referentes à rede primária, 
sempre que solicitado pelos regantes. 
 
No âmbito da implementação do Sistema de Informação de Suporte à Monitorização dos Solos 
do EFMA (SISMS), que permitirá analisar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo 
de vida do projeto de regadio associado, especialmente nas zonas de risco definidas (riscos de 
erosão e de salinização dos solos), foram concluídos os trabalhos de campo, encontrando-se 
em fase de elaboração o respetivo relatório. 
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Ordenamento do Território 

 
No âmbito do 2º ciclo de planeamento das regiões hidrográficas, procedeu-se à análise dos 
documentos referentes aos Planos de Região Hidrográficas da RH7 (Guadiana) e RH6 (Sado e 
Mira), submetidos pela APA para consulta pública. No âmbito deste processo foi ainda 
disponibilizada informação diversa à APA. 
 
No dia 17 de fevereiro de 2016 decorreu em Setúbal a reunião do Conselho de Região 
Hidrográfica do Alentejo, tendo sido assegurada a participação da EDIA. 
 
Neste período a EDIA elaborou o parecer sobre o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do 
Turismo Náutico no Alentejo e Ribatejo. 
 
 
1.5. Projetos Especiais 
 

Parque de Natureza de Noudar 

 
Durante o 1.º trimestre decorreram no Parque de Natureza de Noudar (PNN) atividades 
agrosilvo-pastoris que, fomentando a multifuncionalidade e sustentabilidade da exploração 
agroflorestal, contribuíram, simultaneamente, para a conservação dos valores naturais. 
 
Na vertente florestal procedeu-se à realização de podas de manutenção em azinheiras e 
controlo de vegetação espontânea no olival. Decorreu no dia 29 de fevereiro uma auditoria 
Forest Stewardship Council (FSC). 
 
No que respeita às operações pecuárias, realizou-se dois rastreios de tuberculose nos bovinos, 
repararam-se diversas de vedações e deu-se início às negociações para aquisição de um 
novilho de raça garvonesa. 
 
Quanto à gestão de hortas e pomares procedeu-se à sementeira e plantação de produtos, na 
horta da Senhora. Na horta do Monte decorreu o corte de todas as plantas aromáticas. 
 
Realizou-se, este período, uma jornada cinegética de esperas de javalis. Decorreu a preparação 
e realização de montaria aos javalis e veados em 31 portas (21 de fevereiro) e divulgação do 
preçário e calendário “Esperas 2016”. 
 
Em termos de gestão agrícola efetuou-se a abertura de furo artesiano no Parque das Boticas. 
 
Relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Lince Ibérico procedeu-se à 
aquisição de ração para coelho-bravo, à fotoarmadilhagem na envolvente dos marouços e 
parque dos coelhos, e à captura de coelhos nos parques e sua libertação nos marouços. Ainda 
neste âmbito, o PNN está a organizar um dia de atividades para alunos do Agrupamento de 
Escolas de Barrancos (Associação Iberlinx+AdpMértola), agendada para o dia 19 de maio. 
 
No que respeita aos percursos e sinaléticas procedeu-se ao acompanhamento e receção do pré 
projeto de requalificação e de homologação de percursos pedestres PNN – Star Trails/7cumes. 
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Ainda este trimestre, adquiriu-se um novo painel para colocação de mapa do Parque à entrada 
do Monte e retificação de conteúdos. 
 
Quanto à componente turística e hoteleira, prosseguiram, no PNN, os serviços de alojamento 
(441 hospedes) e foram servidas 857 refeições. O parque recebeu ainda 506 visitantes durante 
os meses de janeiro, fevereiro e março. Entre os quais o grupo “Champalimaud Center for the 
Unknown Neurobiology of Action” (10 a 12 março), com caça ao tesouro noturna e paintball e 
um grupo de caminheiros “Caminhos Carisma”(24 a 27março). 
 
Na área da educação e mediação referenciem-se as comemorações do 10.º aniversário do PNN. 
Na vertente destinada ao público escolar e professores continua a ter lugar as visitas de estudo 
das escolas básicas. 
 
Teve continuidade a divulgação e promoção do Parque com a utilização de plataformas como 
website, facebook e newsletter, entre outras. Este trimestre, foi produzido o Guia de Exploração 
do Parque para Famílias - ABC ilustrado do Parque em idioma Inglês e adjudicado em idioma 
Português. Decorreu, igualmente, a aprovação da versão final do Flyer de divulgação da 
vertente turística do PNN- com o apoio da APTA (Agência de Promoção Turística do Alentejo).  
 
 

Museu da Luz 

 
O Museu da Luz configura-se no espaço Alqueva como um lugar de cultura, arte, memória e 
modernidade. O Museu continua a apostar na qualidade, diversidade e inovação programática 
dos conteúdos do Museu e eventos museológicos. 
 
Neste período, e no que respeita ao programa expositivo e intervenções artísticas, prosseguiu a 
exposição temporária de longa duração, contínua patente na Sala da Memória. Relativamente às 
exposições temporárias de curta duração destaque-se a “38˚21’N 07˚24 O Castelo da Lousa” 
(sala da Luz e Sala da Água). Referenciem-se ainda a continuação da exposição itinerante 
“Memória do Guadiana” na sede EDIA, em Beja e a conclusão do projeto para painéis 
informativos no território (intervenções e instalações arte e exterior). 
 
O programa “Residências da Aldeia”, consiste na disponibilização de espaços e recursos para 
artistas e investigadores residirem e trabalharem em ambiente rural e num contexto singular e 
desenvolve-se em três áreas: Arte, investigação e formação e workshopes. Na componente de 
investigação teve lugar a segunda fase da residência de investigação multidisciplinar “Habitar a 
Luz, 12 anos depois”. No que respeita às artes, referencie-se “Na senda de Murmúrios”, Cláudio 
Reis e “CICLO” – Plataforma de fotografia, Virgílio Ferreira. 
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Neste período continuou a promoção de atividades para os diversos públicos-alvo do Museu 
com a realização de diversas iniciativas. No caso dos públicos escolar e geral teve continuidade 
a programação e implementação de ações continuadas, com visitas guiadas e oficinas. No caso 
do público geral destaque-se a implementação das ações continuadas: visitas e oficinas, 
incluindo visitam à Igreja e Monte dos Pássaros. Na vertente turística teve continuidade a 
realização continuada de visitas e percursos guiados e parceria com empresa de navegação 
para visitas com passeios de barco  
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Na área da comunicação e plataformas decorreu a promoção dos espaços e experiências do 
Museu e teve continuidade a atualização das plataformas de comunicação web do Museu - 
website e facebook, assim como o envio de notícias e divulgação de iniciativas do Museu, 
através da newsletter. Divulgação do Museu na Campanha Especial Temática de Primavera do 
roteiro cultural ‘Estrelas e Ouriços’, de distribuição mensal e gratuita e divulgação na rubrica 
“Estrelas e Ouriços”, canal televisivo SIC Mulher. 
 
 

Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia 

 
O Centro de Cartografia (CC) tem dado especial atenção às necessidades internas da EDIA, 
procurando sempre acompanhar as mais modernas tecnologias de evolução da informação 
geográfica, cartográfica e cadastral. No 1.º trimestre de 2016 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: 
 

§ Execução de altimetria vetorial à escala 1:10.000 para a área de influência do EFMA de 
acordo com as necessidades internas da EDIA. Foi ainda produzida altimetria de maior 
detalhe para os blocos de Évora e de Reguengos de acordo com as áreas de expansão 
do regadio; 

 
§ Triangulação aérea por blocos da cobertura aerofotogamétrica realizado no ano de 

2015 e conclusão do apoio fotogramétrico; 
 

§ Resposta a solicitações na componente topográfica a várias direções da empresa; 
 

§ Monitorização geodésica das Barragens de São Pedro, Laje, Magra, Amendoeira, Álamos, 
Penedrão e Cinco Reis; e 

 
§ Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001:2008. 

 
 
Na área dos sistemas de informação geográfica a EDIA continuou a sua participação no projeto 
“Portal do Regante”. Este projeto disponibiliza uma ferramenta de apoio ao cliente de regadio 
do EFMA, permitindo a consulta das componentes financeira, exploração, e agrícola. O atual 
trimestre foi focado na afinação de necessidades de rega. A versão final já disponibilizada ao 
público apresenta uma comparação entre os volumes de água aplicados pelos beneficiários e o 
volume de água teórico consumido por cada cultura, sendo apresentado o desvio em 
percentagem e qual o custo ou ganho financeiro associados. Pretende-se assim motivar o 
consumo de água ajustado às necessidades das culturas levando à sustentabilidade do regadio. 
 
Na área da faturação foram validados os consumos existentes no CIEFMA e os registos que 
sincronizam a informação SIG/SAP para a faturação tripartida. Foram também corrigidas 
inscrições e consumos e analisados os perfis utilizados para faturação. 
 
Durante este trimestre, teve seguimento o projeto piloto de utilização de um software de apoio 
à operação e manutenção da rede secundária, que permitiu o levantamento de leituras no 
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terreno com recurso a dispositivos móveis (tablets), com fotografia dos contadores no 
momento da leitura, bem como o planeamento de operações de manutenção, com registo via 
tablets, com posição gps e fotografias. O modelo de dados ligado ao armazenamento de 
leituras foi revisto por forma a adaptar-se à interligação ao futuro sistema de levantamento de 
campo com sistemas desta natureza. 
 
No período em análise, continuou-se o esforço considerável de processamento de dados para o 
sistema de Gestão de Ativos. Este trabalho continuará nos próximos trimestres até abranger 
todos os blocos em exploração, sendo depois passada a SAP de forma maciça, ficando assim 
esta componente SAP com a informação necessária para que se possa dar continuidade à sua 
utilização plena. Neste tópico, implementou-se um novo sistema de controle de qualidade dos 
dados, por forma a detetar automaticamente incoerências introduzidas durante esta fase 
intensa de edição de dados. Sempre que uma inconformidade é detetada são enviados emails 
para os responsáveis. 
 
Relativamente ao sistema de validação de informação, este permite verificar automaticamente o 
funcionamento das aplicações web, detetando se cada página contém a informação correta. 
Desta forma, definiram-se processos de validação automática para 3 aplicações (SGP, GLC, e 
Dados Alqueva), continuando o trabalho para a validação das restantes aplicações, incluindo o 
portal do regante. 
 
Quanto ao cadastro de infraestruturas do EFMA, foram elaborados relatórios de validação de 
numerosos projetos com o objetivo de obter e integrar as respetivas telas finais. 
 
Durante este período foi atualizada a informação das Áreas Limítrofes de Reguengos, Vidigueira, 
Vila Nova de S. Bento, Cuba-Odivelas, Viana, Póvoa-Moura, Monsaraz, Lucefécit e Évora. 
 
Nos processos de expropriação na área do EFMA, foram introduzidas alterações de projetos 
existentes, com a consequente atualização da informação no servidor para consulta via SICE. 
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2. ESTRUTURA DE SUPORTE 

 
 

Recursos Humanos 

 
No 1.º trimestre de 2016, a EDIA deu cumprimento às obrigações de reporte para as entidades 
oficiais relativamente à área de Recursos Humanos. 
 
Continuou a implementação da solução informática SAP para cumprimento da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, designadamente, no que respeita à área de recursos 
humanos. 
 
No final do 1.º trimestre de 2016, a Empresa contava com um total de 182 colaboradores (entre 
efetivos e contratados a termo), distribuídos pelas diferentes categorias profissionais (ver 
gráfico). 
 
 

 
 
 

No período em análise foram 12 os colaboradores da Empresa que receberam formação, 
distribuídos por 6 ações de formação relacionadas com as áreas da Manutenção Industrial, 
Enologia, Cartografia, Recursos Humanos, Sistemas de Informação Geográfica e Ambiente. O 
volume de formação para o período considerado foi de 322 horas. 
 
 

Sistemas de Informação 

 
Durante este trimestre referencie-se como atividades relevantes: 
 

§ Resposta às auditorias realizadas pela SAP e Microsoft; 
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§ Desenvolvimento ao nível do portal colaborativo da EDIA com o desenvolvimento da 
funcionalidade de relatórios de gestão, assinaturas em lote das deliberações e 
reclamações; 

 
§ Participação em projeto para recolha de dados da rede de rega utilizando o iOT; e 

 
§ Em fase de finalização o projeto da LCPA. 

 
 

Desenvolvimento, Promoção e Divulgação 

 
Durante o 1.º trimestre, na componente de relações públicas e comunicação, teve continuidade, 
a realização do “cliping” diário aos vários órgãos de comunicação social nacionais, regionais e 
online, com registo para a publicação de 161 notícias com referência à EDIA e/ou ao EFMA e na 
produção e distribuição de 7 notas de imprensa. Cerca de 33% dessas notícias tiveram origem 
na divulgação efetuada pela EDIA, eventos e entrevistas. 
 
Procedeu-se à atualização diária da revista de imprensa online, e procedeu-se igualmente à 
manutenção dos sites institucional da EDIA e alqueva.com.pt. e de todos os conteúdos e 
validação dos conteúdos de outras direções/departamentos e manutenção e atualização diária 
do Facebook da Empresa e Linkdin. 
 
Apoio à preparação do evento “AgroIn”, nomeadamente na elaboração do caderno “Alqueva 
Exporta” a ser inserido na revista “Vida Rural” de Abril. Teve ainda lugar o acompanhamento 
e/ou apoio de diversos Órgãos de Comunicação Social (OCS). Elaboração da Newsletter a emitir 
em abril. 
 
No que respeita a realizações de relevo ocorridos neste período, referencie-se, a 24 de 
fevereiro, a receção na EDIA, do Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural. 
 
Tal como em trimestre anteriores, foi ainda assegurada a representação da EDIA em diversos 
certames e eventos de âmbito nacional e internacional: 
 

§ Preparação logística e apoio à sessão de apresentação Pública do projeto de regadio 
para a região de Moura, dia 14 de janeiro; 

 
§ Participação no certame agrícola “AgroExpo” realizado em Don Benito, Espanha, de 27 a 

30 de janeiro e realização de um Road Show; 
 

§ Participação no espaço “Portugal Fresh” na “Fruit Logistica”, realizada em Berlim, na 
Alemanha, entre os dias 4 e 6 de fevereiro; 

 
§ Participação no Salão Internacional dos Setores de Alimentação e Bebidas, realizado em 

Lisboa, entre os dias 29 de fevereiro e 2 de março; 
 

§ Participação no evento “Green Business Week”, realizado em Lisboa, entre os dias 1 e 3 
de março; e 
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§ Participação no Congresso da água, realizado em Lisboa de 7 a 9 de março. 

 
 
Inseridos na estratégia de comunicação Alqueva Exporta decorreram, as adjudicações dos 
procedimentos de ajuste direto para a produção de um DVD sobre as potencialidades 
exportadoras da região de influência do EFMA, e para a produção de conteúdos e ferramentas a 
disponibilizar no stand “Alqueva Exporta”. Procedeu-se ainda, neste âmbito, à adjudicação da 
produção de uma plataforma eletrónica com portfolio de empresas e produtos da região de 
Alqueva. 
 
Referencie-se ainda, a receção personalizada, no Centro de Informação Alqueva (CIAL), 1209 
visitantes. Destes, 101 foram estrangeiros de 6 países diferentes, nomeadamente Espanha, 
Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Chipre.  
 
 

Sustentabilidade nos Domínios Económicos, Social e Ambiental 

 
Durante o 1.º trimestre de 2016 a EDIA continuou a acompanhar os trabalhos e iniciativas em 
curso, relativos à Reserva Dark Sky Alqueva. A EDIA apresentou ainda uma comunicação no IPB, 
relativa ao Projeto do Alqueva e Reserva Dark Sky Alqueva e oportunidades associadas ao 
turismo Cientifico, no âmbito das jornadas Internacionais de Masterclasses de Física, que 
ocorreram em Beja no dia 27 de fevereiro de 2016, na qual esteve presente o Presidente da 
Associação Portuguesa de Física. 
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No âmbito do Projeto das aldeias Ribeirinhas de Alqueva, continuou-se neste período a 
acompanhar a execução dos projetos “Rural Home Trip” e “Cooperativa ARA”. 
 
Durante o trimestre, continuou a ser acompanhada a formação dos trabalhos agrícolas dos 
utentes da comunidade terapêutica associados ao Projeto Horta Nova Esperança. Saliente-se a 
realização neste período de mais uma ação de Voluntariado, que contou com vários 
colaboradores da EDIA, produtos já da Horta Nova Esperança, destinados às cantinas sociais da 
Cáritas. Esta ação ocorreu no dia 7 de março de 2016. 
 
No domínio da responsabilidade social, a EDIA continuou a assegurar a sua representatividade 
nas várias reuniões e ações do Conselho Local de Ação Social (CLAS). A EDIA em articulação com 
EAPN/Cáritas e outras IPSS’s do concelho de Beja, manteve, igualmente, várias reuniões de 
trabalho de avaliação de novos projetos na área de Responsabilidade Social, onde de acordo 
com a missão da empresa e relação com os seus stackholders e clientes mais diretos seja 
possível construir novos projetos neste domínio. 
 
Receção na EDIA de Grupo privado interessado em desenvolver atividades culturais em Alqueva, 
de promoção e potenciação do Turismo na região.  
 
Este trimestre, a EDIA deu apoio à referenciação de patrocínios e meios necessários para que se 
realizasse em Beja a final do “Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos”, no dia 4 de março 
de 2016, com a presença de mais 300 escolas, 1.500 alunos e 400 professores. A EDIA patrocinou 
vários escalões com a oferta de vários prémios, nomeadamente vouchers para o Parque de 
Noudar para os alunos melhor classificados e respetivo encarregado de educação. A entrega 
deste prémio contou com a presença do Sr. Presidente da EDIA. 
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No âmbito do Projeto de “Fomento do Empreendedorismo nas Escolas” (liderado pelo IPBeja e 
do qual a EDIA é uma das entidades parceiras), a EDIA iniciou a preparação de novo projeto, que 
se refere ao fomento do Empreendedorismo no meio escolar, tendo neste período desenvolvido 
diversas reuniões de trabalho com o “Centro de Formação de Associação de Escolas das 
Margens do Guadiana”, estando em preparação um protocolo de colaboração com esta 
instituição, do qual deverão de imediato resultar ações de formação a professores na área do 
Empreendedorismo, conducentes ao desenvolvimento de ações com alunos em contexto 
escolar. De igual forma em preparação minuta de protocolo a celebrar entre EDIA e todos os 
Agrupamentos Escolares na área de influência do EFMA, conducentes a uma articulação e 
disponibilização dos recursos afetos à EDIA, nomeadamente no que se refere à possibilidade de 
visitação do edifício sede da EDIA, e demais espaços detidos pela Empresa, com a preparação de 
sessões escolares de apresentação do EFMA e de outras práticas pedagógicas associadas ao 
projeto. 
 
No âmbito do desenvolvimento de ações que consolidem um crescente envolvimento com a 
comunidade regional, associando os trabalhadores da EDIA, seus fornecedores e clientes, a EDIA 
organiza desde 2014, a “Volta Solidária Alqueva”. A convite da Câmara Municipal de Cuba, que 
demonstrou vivo interesse na realização deste evento naquele concelho e total abertura para 
integrar a parceria de 2016, a edição deste ano da Volta Solidária de Alqueva irá realizar-se no 
concelho de Cuba, no final do mês de Setembro. Sinal do reconhecimento que esta iniciativa já 
reuniu na região, foi a EDIA convidada a organizar em Ferreira do Alentejo, a edição de 2017 da 
Volta Solidária de Alqueva. 
 
As alterações climáticas têm sido abordadas no âmbito das suas atividades e projetos. Na 
sequência do trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho interno e da sua apresentação ao 
Conselho de Administração, foi elaborado um documento mais detalhado, que ainda não está 
finalizado, aguardando os contributos do restante grupo de trabalho. Quando concluído, servirá 
de base de apoio a futuros projetos parcelares dentro desta área.  
 
Neste trimestre deu-se continuidade ao processo de elaboração do Relatório de 
Sustentabilidade 2014 e foram iniciados os trabalhos preparatórios de edição 2015 do Relatório. 
 
A EDIA, a convite da CCDR Alentejo encontra-se a preparar um evento de informação e 
comunicação para dar a conhecer a nível regional, os novos paradigmas e objetivos da 
Economia Circular, decorrentes das orientações e Plano de Ação da Comissão Europeia, de 
dezembro de 2015. Este evento, cuja preparação é coordenada pela CCDR e IPBeja, conta 
igualmente com a participação do NERBE, do BCSD e deverá ter lugar em maio deste ano.  
 
Durante o 1.º trimestre de 2016, a EDIA continuou a assegurar a sua representatividade no BCSD 
Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. 
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3. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 

 
3.1. Aplicação das Normas de Contratação Pública 
 
Em termos da aplicação das Normas de Contratação Pública, a EDIA está sujeita à aplicação do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei N.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
por força do disposto no respetivo artigo 2.º, n.º 2, alínea a). Na aplicação das normas da 
contratação pública a EDIA norteia-se pelos princípios da igualdade, da não discriminação e da 
transparência enunciados no artigo 2.º da Diretiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março, sem perder de vista outros valores igualmente relevantes como 
sejam a economicidade ou boa gestão financeira dos recursos públicos e a seleção da proposta 
mais conveniente para o interesse público. As decisões que autorizam a realização de despesa 
suportam-se em informações onde é justificada a necessidade de contratar e proposto o 
procedimento mais adequado, seguindo a tramitação prevista no CCP e as regras de 
procedimento estabelecidas em regulamento interno, tendo presente a necessidade de 
desagregar funções e objetivar as peças de cada procedimento, em particular ao nível da 
definição do respetivo critério de adjudicação. 
 
 
3.2. Investimento Contratualizado 
 
No 1.º trimestre de 2016 a EDIA assumiu compromissos na ordem dos € 2.137.077, 
essencialmente, com incidência nos programas da rede primária e da rede secundária, nos 
montantes de € 1.025.123 e € 1.111.833. Este resultado deveu-se sobretudo à adjudicação de 
trabalhos a mais nas empreitadas de construção dos circuitos hidráulico Amoreira – Caliços, São 
Pedro – Baleizão (na rede primária) e na empreitada de construção das infraestruturas de rega, 
viárias e de drenagem dos blocos de Beringel e Álamo (rede secundária). Nota ainda para o 
valor dos trabalhos a menos, resultante da empreitada de construção do circuito hidráulico São 
Pedro – Baleizão, na rede primária. Para o valor obtido em termos contratuais referencie-se 
ainda a componente das expropriações. 
 
 

 
 
 

POR PROGRAMAS Investimento (%) POR NATUREZA Investimento (%)

Barragem de Alqueva 40 0% Contrato 1.548.744 71%

Central de Alqueva 0 0% Revisão de Preços 0%

Barragem e Central Pedrógão 82 0% Trabalhos a Mais 1.028.033 47%

Estação Elevatória Alqueva - Álamos 0 0% Trabalhos a Menos -389.700 -18%

Rede Primária 1.025.123 48% Encargos Adicionais 0%

Rede Secundária de Rega 1.111.833 52% Indemnizações 0%

Desenvolvimento Regional 0 0% Multas 0%

Prémios 0%

Total 2.137.077 100% 2.187.077 100%

Compromissos assumidos no 1.º Trimestre de 2016

(desagregado por Programas e por Natureza)

Unid: Euro

RESUMO DO COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
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Os compromissos acumulados desde o início da implementação do EFMA até ao final de março 
de 2016, foram de € 2.377.732.388. Destes, os valores relativos à rede secundária correspondem 
a 33,1% do total, seguidos pelos da rede primária, com 29,2%, e pela barragem de Alqueva, 
com 25,9%. Do investimento contratualizado falta realizar € 43.897.009, que incidem, 
fundamentalmente, nas redes secundária (€ 16.193.840) e primária (€ 15.848.907). 
 
 

 
 

Contrato

Revisão de Preços

Trabalhos a Mais

Trabalhos a Menos

Encargos Adicionais

Indemnizações

Multas

Prémios

Compromissos assumidos no 1.º Trimestre de 2016
(desagregado por Natureza)

Investimento (%) Investimento (%)

Barragem de Alqueva 616.410.283 25,9 609.587.787 6.822.496 15,54

Central de Alqueva 131.945.223 5,5 130.944.620 1.000.603 2,28

Barragem e Central de Pedrógão 89.239.764 3,8 87.783.974 1.455.789 3,32

Estação Elevatória dos Álamos 44.800.569 1,9 43.654.394 1.146.174 2,61

Rede Primária 694.613.871 29,2 678.764.964 15.848.907 36,10

Rede Secundária 787.567.419 33,1 771.373.579 16.193.840 36,89

Desenvolvimento Regional 13.155.259 0,6 11.726.059 1.429.199 3,26

Total 2.377.732.388 100,0 2.333.835.379 43.897.009 100,00

Por Realizar

 Compromissos assumidos e realização deste o início das atividades (ano 1995) até ao final do 1.º Trimestre de 2016

(desagregado por Programas)

Unid: Euro

Programas
Contratualizado Realizado até 

31/03/2016



 
 

  

 

47 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1.º TRIMESTRE 2016 
 

 

 
 
 

3.3. Investimento Realizado 
 
O investimento realizado até ao final de março de 2016, não incluindo as capitalizações de 
encargos de estrutura e financeiros, atingiu o montante de m€ 9.574,56, elevando o total do 
investimento no EFMA, desde 1995 até ao final deste trimestre, para m€ 2.333.835,38. 
 
 

 
 
 
Na avaliação dos investimentos “por Sistemas” verificou-se que os investimentos globais 
incidiram nas infraestruturas do sistema primário, seguidos, com uma diferença significativa, 
das infraestruturas secundárias. No 1.º trimestre de 2016 o investimento incidiu, sobretudo, nas 
infraestruturas da rede secundária, com valores na ordem dos m€ 5.988,07. 
 
 

Barragem de Alqueva

Central de Alqueva

Barragem de Pedrógão

Estação Elevatória dos
Álamos
Rede Primária

Rede Secundária

Investimentos por realizar no final do 1.º Trimestre de 2016                      
(desagregado por Programa)

Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barragem de Alqueva 611.109,62 1.959,15 -11.380,12 2.181,30 5.656,15 61,65 0,04 609.587,80

Central Hidrolétrcia de Alqueva 130.869,62 75,00 130.944,62

Barragem e Central de Pedrógão 87.775,07 3,10 4,74 0,82 0,17 0,08 87.783,98

Estação Elevatória Alqueva-Álamos 43.523,85 2,54 0,34 52,22 75,43 43.654,39

Rede Primária 462.840,80 49.058,77 31.215,14 22.847,02 53.953,69 55.263,16 3.586,37 678.764,96

Rede Secundária de Rega 465.372,50 43.602,84 38.204,23 26.396,95 66.888,88 124.920,12 5.988,07 771.373,58

Desenvolvimento Regional 13.994,12 -2.985,16 660,83 74,57 -25,10 6,80 11.726,06

TOTAL 1.815.485,58 91.641,24 58 .779,82 51.501,01 126.525,85 180.327,33 9.574,56 2.333.835,38

Investimento Realizado "por Programa" até ao final do 1.º Trimestre de 2016

PROGRAMAS Total

Unidade: Milhares de Euros

Anos
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Na análise “por Projetos” verificou-se a continuidade de incidência no projeto de “Sistema 
Global de Abastecimento de Água”, que corresponde às redes primária e secundária. 
 
 

 
 
 
3.4. Financiamento do Empreendimento 
 
Para cobertura do investimento realizado até ao final de 31 de março de 2016, obteve-se 
financiamento comunitário no montante de m€ 2.812. Regista-se ainda neste período o 
aumento de capital social da EDIA no valor de m€ 3.611. 
 
 

 
 
 

Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Infraestruturas do Sistema Primário 1.331.855,01 50.847,23 19.914,76 25.029,49 59.662,06 55.400,41 3.586,49 1.546.295,46

Infraestruturas Secundárias 465.372,50 43.602,84 38.204,23 26.396,95 66.888,88 124.920,12 5.988,07 771.373,57

Promoção e Desenvolvimento Regional 18.258,07 -2.808,82 660,83 74,57 -25,10 6,80 16.166,35

TOTAL 1.815.485,59 91.641,24 58 .779,82 51.501,01 126.525,85 180.327,33 9.574,56 2.333.835,38

Anos

Investimento Realizado "por Sistema"  até ao final do 1.º Trimestre de 2016

Unidade: Milhares de Euros

SISTEMAS Total

Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Escalão Hidroelétrico de Alqueva 633.146,14 1.817,89 -11.341,16 2.152,66 5.639,04 23,13 0,04 631.437,74

Escalão Hidroelétrico de Pedrógão 84.297,52 3,10 4,74 0,82 0,17 0,08 84.306,43

Sistema Global de Abastecimento de Água 970.253,45 92.598,45 69.399,37 49.214,49 120.864,65 180.233,07 9.567,66 1.492.131,13

Ambiente e Património 105.078,36 3,43 36,05 28,64 17,12 38,51 105.202,10

Promoção e Desenvolvimento Regional 18.258,07 -2.808,82 660,83 74,57 -25,10 6,80 16.166,35

Ações de Apoio 4.452,04 27,20 20,00 29,83 30,15 25,64 6,78 4.591,64

TOTAL 1.815.485,59 91.641,24 58 .779,82 51.501,01 126.525,85 180.327,33 9.574,56 2.333.835,38

Anos

PROJETOS Total

Investimento Realizado "por Projeto" até ao final do 1.º Trimestre de 2016

Unidade: Milhares de Euros

Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capital Social 387.268 20.708 3.611

Fundos Comunitários 765.002 65.328 104.648 21.186 127.007 137.096 2.812

PIDDAC 111.951 11.288 13.654 768 13.018 2.101 0

Empréstimos de Médio/Longo Prazo 596.394 -37.852 -6.685 -6.685 182.524 -6.685 -3.219

     Obrigacionista 481.696 -31.167

     BEI 114.698 -6.685 -6.685 -6.685 -6.685 -6.685 -3.219

     DGTF 0 189.209

Empréstimos a Curto Prazo 30.000 62.685 39.614 34.205 -166.504

Total 1.890.616 101.449 151.231 49.474 156.045 153.219 3.205

Anos

Financiamento do Empreendimento

Unidade: Milhares de Euros
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3.5. Funcionamento e Exploração 
 
 
3.5.1 Gastos de Funcionamento 
 
Os gastos de funcionamento da EDIA ascenderam, no final do 1º trimestre, a M€ 9,84 dos quais:  
 

§ M€ 1,88 são relativos aos gastos de estrutura da Empresa deduzidos dos encargos 
financeiros; 

§ M€ 6,07 são relativos aos gastos das contas de exploração, igualmente, deduzidos dos 
encargos financeiros e das perdas por imparidade; e 

§ M€ 1,89 são relativos aos encargos financeiros decorrentes do modelo de financiamento 
adotado. 

 
 
Comparativamente com o período homólogo, os gastos da EDIA apresentam um aumento de  
M€ 0,86. 
 
 

 
 
 
O desvio apresentado nos gastos de estrutura apresentam um desvio de M€ 0,13 (7,59%) o que 
é justificado essencialmente pelas indemnizações pagas a colaboradores que saíram da 
Empresa. 
 
Os gastos de exploração apresentam um desvio positivo de 19,61% e justifica-se 
essencialmente pela rubrica de fornecimentos e serviços externos, nomeadamente, o aumento 
de consumo de eletricidade devido à antecipação do início da bombagem para reabastecimento 
de albufeiras e reservatórios da rede primária, e pela rubrica de gastos de depreciação e 
amortização pela entrada em 2016 em exploração dos perímetros de Cinco Reis - Trindade, São 
Pedro – Baleizão e Baleizão – Quintos. 
 
No que diz respeito à diminuição dos encargos financeiros, face ao período homólogo, deve-se 
essencialmente à redução das taxas de juro e descida nos spreads negociados. 
 
  

Unid: Euros

Desvio

(abs.)

Gastos de Estrutura 1.881.442,78 1.748.747,36 132.695,42

Gastos de Exploração 6.070.918,56 5.075.434,08 995.484,48

Encargos Financeiros 1.887.428,82 2.155.007,69 -267.578,87

Total 9.839.790,16 8.979.189,13 860.601,03

Descrição 2016 2015
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3.5.2 Gastos de Estrutura 
 
Os gastos de estrutura da EDIA (incluindo os encargos financeiros), no final do 1º trimestre de 
2016 ascendem a M€ 2,44 ficando abaixo do valor orçamentado em cerca de M€ 0,19 
(-7,30%). 
 
Esta redução justifica-se principalmente pelas rubricas de: (i) fornecimentos e serviços externos 
sobretudo em trabalhos especializados de índole ambiental, honorários, conservação e 
reparação de viatura e combustíveis, (ii) e variação negativa nos gastos e perdas de 
financiamento, cerca de M€ 0,18 (-24,94%), devido às taxas de juro verificadas terem sido 
inferiores às orçamentadas. 
 
 

 
 
 
A demonstração de resultados das diversas áreas de negócio da EDIA reflete os ganhos e gastos 
da atividade de exploração do 1º trimestre de 2016 referentes às seguintes contas de 
exploração, não sendo influenciada por perdas por imparidade nem por provisões: 
 
 
Área de Negócio Água 

§ Armazenamento de Água 
 
 
Subsistema de Alqueva 

§ Perímetro do Monte-Novo 
§ Perímetro do Pisão 
§ Perímetro do Alvito Pisão 
§ Perímetro de Ferreira, Figueirinha Valbom 
§ Perímetro de Alfundão 
§ Perímetro da Infraestrutura 12 
§ Perímetro de Loureiro-Alvito 
§ Perímetro de Ervidel 
§ Perímetro de Cinco Reis - Trindade 
§ Subsistema de Alqueva - Rede Primária 

 
 
 

Unid: Euros

Desvio Desvio
(abs.)  (%)

Fornecimentos e Serviços Externos 328.220,46 407.299,88 -79.079,42 -19,42%

Gastos com o Pessoal 1.476.712,14 1.417.645,17 59.066,97 4,17%

Gastos de Depreciação e de Amortização 47.616,21 50.980,80 -3.364,59 -6,60%

Perdas por Imparidade 0,00 0,00 0,00 -

Outros Gastos e Perdas 28.893,97 13.104,18 15.789,79 120,49%

Gastos e Perdas de Financiamento 554.598,08 738.886,65 -184.288,57 -24,94%

Total 2.436.040,86 2.627.916,68 -191.875,82 -7,30%

Valores Acumulados
Classe de Gastos

Real Planeado
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Subsistema de Ardila 
§ Perímetro de Orada Amoreira 
§ Perímetro de Brinches 
§ Perímetro de Brinches-Enxoé 
§ Perímetro de Serpa 
§ Perímetro de Pias 
§ Subsistema do Ardila - Rede Primária 

 
 
Subsistema de Pedrógão 

§ Perímetro de Pedrógão Selmes 
§ Perímetro de S. Pedro, Baleizão - Quintos 
§ Perímetro de São Matias 
§ Subsistemas de Pedrógão - Rede Primária 

 
 
Área de Negócio Energia 

§ Centrais Hidroelétricas de Alqueva e Pedrogão 
§ Central Fotovoltaica de Alqueva 
§ Centrais Mini – Hídricas 

 
 
Outras Áreas de Negócio 

§ Parque de Natureza de Noudar 
§ Centro de Cartografia 
§ Museu da Aldeia da Luz 
§ Gestão de Áreas Sobrantes 
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O EBITDA representa os resultados da atividade de exploração antes de encargos financeiros, 
impostos, depreciações e amortizações. Este indicador (M€ 2,92) revela um desvio negativo de 
M€ 0,07 (-2,31%) face ao valor orçamentado. 
 
A rubrica de vendas e prestações de serviço apresenta um desvio negativo, pois em orçamento 
foi contemplada a especialização mensal relativamente à adução de água e às receitas com a 
revisibilidade previstas no contrato de subconcessão das centrais hidroelétricas de Alqueva e 
Pedrógão com a EDP, o que não se verificou no executado. 
 
A rubrica de subsídios à exploração apresenta um desvio positivo devido a um recebimento 
superior de subsídios de candidaturas comunitárias, face ao previsto em orçamento. 
 
O desvio positivo de M€ 1,18 referente a Fornecimentos e Serviços Externos justifica-se 
essencialmente pela rubrica de conservação e reparação de equipamentos, ferramentas e 
utensílios, eletricidade e trabalhos especializados, terem ficado abaixo do orçamento. 
 
 
A rubrica de outros rendimentos e ganhos apresenta um desvio negativo de M€ 0,58 justificado 
sobretudo pela atualização dos valores relativamente ao processo judicial em curso com a 
Portucel Recicla. 
 
A rubrica de outros gastos e perdas apresenta um desvio positivo de M€ 0,16 justificado 
sobretudo por não se ter realizado o montante total previsto em taxas de recursos hídricos -
TRH. 
 
A variação nas rubricas Gastos/reversão de depreciações e de amortizações e na Imputação de 
subsídio de investimento é justificada com a entrada em exploração do perímetro de  

Unid: Euros

Desvio Desvio

(abs.)  (%)

Vendas e serviço prestados 3.333.385,52 4.602.364,35 -1.268.978,83 -27,57%

Subsídios à exploração 14.148,23 11.750,01 2.398,22 20,41%

Trabalhos para a própria entidade 49.714,40 36.000,00 13.714,40 38,10%

Custo mercad.vendidas e matérias consum. 0,00 -6.428,10 6.428,10 -100,00%

Fornecimentos e serviços externos -1.000.316,51 -2.180.339,93 1.180.023,42 -54,12%

Gastos com o pessoal -145.529,49 -139.885,00 -5.644,49 4,04%

Provisões do Exercicio 0,00 0,00 0,00 -

Outros rendimentos e ganhos 950.722,79 1.009.357,11 -58.634,32 -5,81%

Outros gastos e perdas -31.029,94 -47.739,96 16.710,02 -35,00%

Transferências internas -248.274,80 -293.181,27 44.906,47 -15,32%

EBITDA 2.922.820,20 2.991.897,21 -69.077,01 -2,31%

Gastos/rever. de depreciações e de amort -4.894.042,62 -4.621.883,64 -272.158,98 5,89%

Imputação de subsídio de investimento 1.679.068,28 1.593.170,71 85.897,57 5,39%

EBIT -292.154,14 -36.815,72 -255.338,42 8,97%

Juros e rendimentos similares obtidos 6.678,85 0,00 6.678,85 -

Juros e gastos similares suportados -1.332.830,74 -1.873.892,56 541.061,82 -28,87%

  Resultado Liquído -1.618.306,03 -1.910.708,28 292.402,25 -15,30%

Real Planeado
Contas de Exploração

              Valores Acumulados
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S. Pedro – Baleizão - Quintos e do Perímetro Cinco Reis Trindade, e cujas depreciações e 
reconhecimento de subsídios de investimento não foram previstos em orçamento. 
 
O desvio de -28,87% na rubrica de juros e gastos similares suportados é justificado pelo facto 
das taxas de juro terem sido inferiores às consideradas na elaboração do orçamento. 
 
Face ao exposto, o resultado das contas de exploração no final do 1º trimestre de 2016 
apresentam um valor de M€ -1,62 face ao valor previsto de M€ -1,91 representando assim um 
desvio de -15,30% no montante de M€ 0,29. 
 
 
3.6. Indicadores Financeiros 
 
De acordo com o disposto na RCM N.º 70/2008 apresentam-se os indicadores que se aplicam à 
realidade da EDIA: 
 
 

 
 
  

Eficiência 1.º Trimestre

Custos Operacionais/EBITDA 73,59%

Custos com o Pessoal/EBITDA 40,44%

Taxa de Variação dos Custos com o Pessoal 6,78%

Prazo Médio de Pagamentos 1.º Trimestre

Prazo Médio de Pagamentos 16

Evolução (dias) face ao ano anterior (período homólogo) -23

Rentabilidade e Crescimento 1.º Trimestre

EBITDA/Receitas 120,35%

Taxa de Crescimento das Receitas 6,28%

Remuneração do Capital Investido 1.º Trimestre

Resultado Líquido/Capital Investido -0,55%
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4. Perspetivas para o 2.º trimestre de 2016 

 
 
No âmbito infraestrutural 
 
No próximo trimestre está prevista a conclusão das seguintes empreitadas de construção: 
 

§ Circuito hidráulico Caliços – Machados; 
 

§ Instalação de tamisação no circuito hidráulico Penedrão – Roxo; 
 

§ Bloco 1 e 2 de S. Matias; 
 

§ Bloco Caliços – Machados; 
 

§ Bloco Roxo – Sado; e 
 

§ Blocos de Baronia e Alvito Altos e Alvito Baixo. 
 
 
 
 
No âmbito institucional 
 

§ Seminário “Sistemas de Produção de Amêndoa”. O primeiro de seis seminários 
integrados na iniciativa “Criar Valor na Mudança” previsto para o dia 14 de abril; 
 

§ Exposição “Sob a terra e as águas. 20 anos de Arqueologia entre Guadiana e Sado”, no 
Núcleo Museológico, em Beja. Assinala o dia Internacional dos Museus e o contributo de 
Alqueva decorrente das medidas de minimização dos impactes arqueológicos na zona 
servida pelo EFMA; 
 

§ “Alqueva Exporta”. De 23 a 25 de maio, uma comitiva constituída por empresários, irá 
conhecer o projeto de Alqueva bem como vários exemplos de culturas e produtos 
desenvolvidos na região; e 
 

§ A Barragem do Roxo, vai receber o primeiro transvase de água da Albufeira de Alqueva. 
Um momento histórico que vai contar com as presenças do Comissário Europeu da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (Phil Hogan) e o Ministro da Agricultura, Florestas 
e do Desenvolvimento Rural (Capoulas Santos). 
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5. Demonstrações Financeira 

Balanço Analítico 

 
  

ATIVO                                      

Ativo Não Corrente                         374.193.449 373.811.590

    Ativos Fixos Tangíveis                 14.965.129 14.826.458

    Ativos Intangíveis                     350.974.133 350.730.997

    Participações Financeiras - Método da Equivalência Patrimonial

    Participações Financeiras - Outros Métodos 152.033 152.033

    Outros Ativos Financeiros 332 280

    Depósitos Cativos 8.101.822 8.101.822

Ativo Corrente                             334.583.128 341.231.384

    Inventários                             136.303.016 129.999.228

    Clientes                                9.175.708 9.561.824

    Adiantamentos a Fornecedores            643.435 624.097

    Estados e Outros Entes Públicos         964.619 1.183.261

    Acionistas/Sócios 1.050 1.050

    Outras Contas a Receber                 178.955.674 185.417.815

    Diferimentos                            728.933 479.561

    Caixa e Depósitos Bancários             7.810.693 13.964.548

TOTAL DO ATIVO                             708.776.577 715.042.973

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO                   

Capital Próprio                             

    Capital Realizado                       411.586.905 407.975.580

    Outras Reservas                         9.202.700 9.202.700

    Resultados Transitados                  -878.333.700 -867.430.452

    A justamentos em Ativos Financeiros     571 571

   Outras Variações no Capital Próprio 

    Resultado Líquido do Período            -2.266.731 -10.903.248

Total do Capital Próprio                    -459.810.255 -461.154.849

Passivo                 

Passivo Não Corrente                        997.573.880 1.102.977.861

    Provisões                               25.191.312 25.191.312

    Financiamentos Obtidos                  584.602.445 682.171.044

    Passivos por Impostos Diferidos

    Outras Contas a pagar

    Diferimentos 387.780.122 395.615.505

Passivo Corrente                            171.012.952 73.219.961

    Fornecedores                            2.042.504 592.198

    Adiantamento de Clientes 5.072 5.072

    Estado e Outros Entes Públicos          273.487 274.501

    Acionistas/Sócios

    Financiamentos Obtidos 141.315.017 46.711.317

    Outras Contas a Pagar                   10.796.787 9.056.788

    Diferimentos 16.580.086 16.580.086

TOTAL DO PASSIVO 1.168.586.832 1.176.197.822

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO          708.776.577 715.042.973

Unid: Euros

                                            

Exercício      Exercício      

2016 2015
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Demonstração de Resultados Analítica 
 

 
 

  

Mar-2016 Mar-2015

Vendas e Serviços Prestados             3.333.429 3.136.514

Subsídios à Exploração                  14.148 74.344

Ganhos/Perdas Imputados de Subsidárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

Variação nos Inventários da Produção    6.383.770 25.843.767

Trabalhos para a Própria Entidade       640.797 608.756

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Fornecimentos e Serviços Externos       -7.317.852 -26.538.460

Gastos com o Pessoal                    -1.622.242 -1.519.187

Imparidade Dívidas a Receber (perdas/receitas)

Imparidades investimentos não depreciaveis / amortizáveis (Perdas/Reversões)

Provisões (Aumentos/Reduções)

Outros Rendimentos e Ganhos             2.639.523 2.478.201

Outros Gastos e Perdas                  -59.924 -20.757

Resultados antes Depreciações Gastos Financeiros e Impostos 4.011.650 4.063.177

Gastos de Depreciações e Amortização  -4.941.659 -4.228.431

Perdas de Imparidade 

Resultados Operacionais (antes Gastos Financeiros e Impostos) -930.009 -165.254

Juros e Rendimentos S imilares Obtidos   

Juros e Gastos S imilares Suportados     -1.336.722 -1.341.005

Resultado Antes de Impostos             -2.266.731 -1.506.259

Imposto sobre o Rendimento do Exercício 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO            -2.266.731 -1.506.259

Unid: Euros

                                        
Exercício      Exercício
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
ADPM 
AEBAL 

Associação de Defesa do Património de Mértola 
Associação Empresarial do Baixo Alentejo 

AIA Avaliação de Impacte Ambiental 
AICEP Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 
APA Associação Portuguesa do Ambiente 
ARA Aldeias Ribeirinhas de Alqueva 
ATLA Associação Transfronteiriça Lago Alqueva 
  
BAA Betão com alma de aço 
BCSD Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
BEI Banco Europeu de Investimentos 
  
CA Caminho Agrícola 
CC Centro de Cartografia 
CCP Código dos Contratos Públicos 
CD Centro de Documentação 
CE Comunidade Europeia 
CIAL Centro de Informação de Alqueva 
CIEFMA 
 

Aplicação web para consulta do Cadastro de Infraestruturas do EFMA e Gestão de 
Regantes 

CLAS Conselho Local de Ação Social 
CS Caminho Secundário 
CT Caminho Terciário 
  
DGT Direção Geral do Território 
DIA Declaração de Impacte Ambiental 
DN Diâmetro Nominal 
DRCALEN Direção Regional de Cultura do Alentejo 
DVD Digital Versatile Disc 
  
EBIT Earnings Before Interest and Taxes 
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. 
EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
EFV Equipa de Fiscalização e Vigilância 
EIA Estudo de Impacte Ambiental 
ERASMUS ERASMUS KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – LANDCARE 
ETA Estação de Tratamento de Águas 
  
FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
FFD Ferro Fundido Dúctil 
FSC Forest Stewardship Council 
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GeOp Gestora Operacional 
  
ha Hectares 
ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Floresta 
IES Instituto de Empreendedorismo Social 
IFAP Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 
IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee 
IFRS International Financial Reporting Standarts 
INALENTEJO Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013 
INVASEP Lucha contra las espécies invasoras en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana  

en la Península Ibérica 
IP Infraestruturas de Portugal 
  
kwh Kilo watt hora 
  
LCPA Leis dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
  
m3 Metros cúbicos 
Mwh Mega watt hora 
  
NASA National Aeronautics and Space Administration 
NERBE Núcleo Empresarial da Região de Beja 
  
OCS Órgãos de Comunicação Social 
  
PEAD Polietileno de Alta Densidade 
PIDDAC Programa Regionalizado de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da  

Administração Central 
PMC Sado Programa de Medidas Compensatórias para a Ictiofauna Autóctone e Continental  

da Bacia Hidrográfica do Sado 
PNN Parque de Natureza de Noudar 
POCTEP Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha 
POVT Programa Operacional Temático de Valorização do Território 
PRODER Programa de Desenvolvimento Rural 
  
RAC Reservatório de Ar Comprimido 
RCM Resolução de Conselho de Ministros 
RH Região Hidrográfica 
  
S.A. Sociedade Anónima 
SAP Sistemas, Aplicativos e Produtos Para Processamento de Dados 
SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
SICE Sistema de Informação de Cadastro e Expropriações 
SINERGIC Sistema Nacional de Exploração e Gestão da Informação Cadastral 
SIRHAL Sistema de Informação de Recursos Hídricos de Alqueva 
SISAB Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas 
SISAP Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural 
  
TRH Taxa de Recursos Hídricos 
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UE União Europeia 
  
ZCT Zona de Caça Turística 
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EDIA

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S .A .

Capital Social 411.586.905,00 €

Capital Próprio Negativo 459.810.255,00 €

Número de Pessoa Coletiva 503 450 189

Matrícula 01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja 

Sede Social Rua Zeca Afonso, N.º 2 - 7800 - 522 - BEJA

Delegação de Lisboa Espaço Amoreiras - Centro Empresarial. Rua D. João V, N.º 24, 1.03. - 1250-091 LISBOA

Delegação de Alqueva Apartado 126 - 7860 - MOURA

Delegação de Pedrógão Apartado 126 - 7860  - MOURA

Parque de Natureza de Noudar Apartado 5 - 7230 - BARRANCOS

Museu da Luz Largo da Igreja Nossa Sr.ª da Luz - 7240 - 100 - LUZ - MOURÃO

Site: www.edia.pt

Fotografias António Cunha/EDIA


