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O modelo de gestão do EFMA tem como principal objetivo, mitigar e 

compensar os impactes ambientais negativos resultantes da construção e 

exploração das infraestruturas e promover e potenciar os impactes 

socioeconómicos positivos conducentes a um desenvolvimento regional  

equilibrado e um ativo importante da economia nacional. Atualmente Alqueva 

assume-se como um projeto determinante da adaptação da região no novo 

contexto de mudança climática, pelo que a EDIA assume responsabilidades 

acrescidas na gestão integrada do Empreendimento.

Neste Relatório, é reportada a avaliação que a Empresa efetuou em 2016, 

atendendo à atual fase de maturidade de algumas valências do EFMA e à 

necessidade de prosseguir com a estratégia de promoção e captação de 

investimento, de forma a valorar positivamente, o maior investimento público 

e comunitário até agora efetuado num  projeto de fins múltiplos em Portugal.

A exploração integrada do EFMA com os aspetos materiais fortemente ligados 

aos impactes ambientais e socioeconómicos do Empreendimento, constitui o 

tema principal deste Relatório, sendo listados em tabela especifica, assim 

como os respetivos indicadores, que se referem apenas à atividade da EDIA.

Os temas identificados decorreram de uma revisão interna aos temas 

materiais reportados no anterior período, os quais resultaram de um processo 

de benchmark e de consulta aos principais grupos de partes interessadas, 

relevantes para a Empresa.

Durante este período não ocorreram alterações que tivessem interferido na 

comparabilidade dos dados entre os anos reportados.

É objetivo da Empresa promover a consolidação do relato e do desempenho, 

pelo que este relatório é um instrumento importante no desenvolvimento de 

uma estratégia de diagnóstico e comunicação mais abrangente. 

O Relatório de Sustentabilidade 2016 pode ser consultado no website da 

EDIA,  www.edia.pt e foi  elaborado pelo Departamento de 

Sustentabilidade, segundo o estabelecido no último Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa.

SOBRE
O REL
ATÓR
IO

O presente relatório abrange
todas as atividades da Empresa

que se estendem por 20 concelhos
do Alentejo, dos distritos de Beja,

Évora, Portalegre e Setúbal,
no designado “Espaço Alqueva”,

território de influência do
Empreendimento de Fins

Múltiplos de Alqueva (EFMA).

A sua opinião é um importante contributo para que a EDIA 
possa melhorar a elaboração dos seus relatórios.

As opiniões bem como toda e qualquer informação

adicional a este relatório, dúvidas ou

esclarecimentos devem ser enviados para: 

Bárbara Cristina Tita
Telf: 284315100 | Fax: 284315223
btita@edia.pt

CONHECER A SUA OPINIÃO

A EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva SA, sediada em Beja, 

publica o Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano de 2016 e informa sobre o 

desempenho económico, ambiental e social da Empresa no período referenciado. Este 

Relatório apresenta conteúdos padrão das Diretrizes GRI para Relato de 

Sustentabilidade e não foi sujeito a uma verificação externa.  São integrados no relato 

de sustentabilidade, os seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados 

pela EDIA, seguindo as orientações da Organização das Nações Unidas (ONU).

O reporte da informação sobre sustentabilidade é anual e foi iniciado no triénio 

2009/2011, tendo sido publicado o ultimo relatório relativo ao ano de 2015. 

A informação aqui reportada deve ser complementada com o Relatório e Contas de 

2016, disponível no website institucional da EDIA, www.edia.pt . 

O presente relatório abrange todas as atividades da Empresa que se estendem por 20 

concelhos do Alentejo, dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, no designado 

“Espaço Alqueva”, território de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA).

A informação aqui comunicada reflete o posicionamento da EDIA após a fase de 

construção das infraestruturas e a clara afirmação do regadio em Alqueva, refletindo a 

aposta na promoção deste território, seguindo os compromissos ambientais e sociais 

assumidos pelo Estado português quando da decisão de implementação do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, baseados numa gestão integrada de 

todas as valências do Empreendimento.

A EDIA desenvolveu até à data, um trabalho assinalável na construção de infraestruturas 

que tornaram Alqueva uma realidade, assumindo atualmente e na íntegra a gestão e 

exploração das mesmas, concretizando um desígnio nacional e cumprindo a missão que 

lhe foi atribuída.

A gestão e exploração das infraestruturas, o estímulo à atividade económica e a 

promoção do uso racional dos recursos naturais são três áreas fundamentais da 

atividade da Empresa. A EDIA considera que o seu posicionamento deve contribuir para 

aumentar a notoriedade dos seus ativos e através deles, para a qualificação e 

desenvolvimento da região.

Em 2016, ano em que se concluíram as infraestruturas do Empreendimento e que o 

Sistema Global de Rega de Alqueva atingiu os 120 mil hectares previstos, a gestão e 

exploração integrada do EFMA de acordo com os princípios e compromissos assumidos 

por Portugal junto da Comissão Europeia, assume-se como o desafio mais importante da 

EDIA, dados os objetivos estabelecidos desde então, para esta fase de exploração da 

globalidade do Empreendimento. 
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A Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) 

é a entidade de capitais exclusivamente públicos que tem o mandato do 

Estado para conceber, construir, explorar e promover o Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) visando o desenvolvimento 

económico direto não só nos 20 concelhos do Alentejo mas também no 

âmbito nacional, designadamente, no contexto da diminuição da 

dependência agro- alimentar e do aumento das exportações.

Em 2016 ficou concluída a construção da primeira fase do EFMA 

beneficiando as suas infraestruturas a área de 120,000 hectares – cerca 

de metade de todo o regadio público nacional – e inclui 69 barragens, 

açudes ou reservatórios e uma rede de 2000 Km de canais ou condutas 

enterradas. Estas infraestruturas permitem, para além da irrigação, o 

cumprimento em paralelo de múltiplos objetivos como a produção 

hidroelétrica, o abastecimento público e industrial, a regularização e 

correção torrencial, a preservação ambiental e patrimonial e o 

ordenamento do território.

A garantia de fornecimento que Alqueva oferece, graças à enorme mãe-

de-água da sua albufeira principal, mostrou o seu valor neste ano com 

reforço do abastecimento aos perímetros confinantes de importantes 

volumes – mais de 70 hm3 foram transferidos para os sistemas do Monte 

Novo, Vigia, Odivelas, Roxo, Vale do Gaio, Enxoé e Monte da Rocha – 

representando um terço do total aduzido.

A água é o nosso principal ativo e temos consciência que o sucesso dos 

objetivos a que nos propomos está diretamente relacionado com a 

capacidade de a preservar e proteger. Centramos o esforço na promoção 

da boa utilização dos recursos hídricos, através da construção e 

exploração das melhores infraestruturas para a sua reserva e transporte, 

minimizando perdas e promovendo a sua eficiência, criando as condições 

necessárias que permitam potenciar todas as valências da água na área 

de influência do EFMA.

A gestão do Sistema Global de Alqueva  é assumida como elemento 

essencial de sustentabilidade da Empresa, do Empreendimento e da 

região pois amplia a relação de proximidade com todas as comunidades  

e fomenta o fortalecimento e a saúde das ligações entre as diferentes 

entidades e organizações, partes interessadas com fortes ligações aos 

objetivos do EFMA. É igualmente  o suporte da atividade de promoção do 

Empreendimento que tão bons resultados tem dado nos últimos anos.

 A gestão integrada de Alqueva, um compromisso assumido pelo Estado 

português, demonstra ser claramente, a decisão que melhor contribui 

para a sustentabilidade do EFMA, em linha com as atuais metas nacionais 

de uma economia de baixo carbono, aumentando o peso das exportações 

no PIB nacional, gerindo com eficiência e de forma multifuncional a 

reserva estratégica de água, o nosso principal ativo, contribuindo para o 

reforço da segurança agro-alimentar, atraindo inovação e novos 

investimentos, cuidando dos valores naturais e patrimoniais no território 

e sobretudo promovendo o desenvolvimento regional, o grande 

compromisso que assumimos com o  Alentejo e o país.

O alargamento planeado do EFMA, que se espera concretizar até 2021-

2022, tem também papel crítico na restante área em exploração. O 

aumento de escala de cerca de 40% da área beneficiada permitirá diluir 

os custos fixos da operação e manutenção por um volume muito superior 

baixando os custos unitários de adução de cada metro cúbico distribuído.

Acreditamos ainda que a introdução das energias renováveis em larga 

escala com a criação de grandes unidades de produção fotovoltaica para 

autoconsumo permitirá, para além de baixar decisivamente a pegada 

carbónica da distribuição de água, também baixar a fatura energética do 

sistema e dessa forma garantir a competitividade deste fator de 

produção na área servida pelo EFMA.

Consideramos que estamos a contribuir para o desenvolvimento da 

região com maior potencial agrícola do País e assim para que Portugal 

reverta a delicada situação económico-financeira em que se encontra, 

ajudando os atuais empresários e atraindo novos que através da 

inovação consigam aproveitar o elevado potencial do Alentejo.

Através da publicação deste Relatório de Sustentabilidade, a EDIA 

pretende comunicar à sociedade o seu desempenho a nível ambiental, 

social e económico e apresentar as linhas orientadoras da sua Agenda 

Estratégica da Sustentabilidade.
José Pedro da Costa Salema
Presidente do Conselho de Administraçãoda EDIA
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A EDIA concluiu em 2016 a fase de construção das infraestruturas do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, disponibilizando para a campanha de rega de 2017, 120 mil hectares de área beneficiada pelo Sistema Global de 

Rega. A conclusão das obras que permitem a adução de água para regadio vem permitir o cumprimento dos objetivos globais do Empreendimento com que o Estado Português se comprometeu com as entidades comunitárias, 

competindo à EDIA efetuar a gestão global do mesmo. A estratégia da EDIA tem como principal linha de orientação o desenvolvimento regional através do regadio eficiente, da produção de energia renovável, do abastecimento público 

de água à população, da proteção e conservação dos recursos naturais, do turismo sustentável e do fomento do investimento nestes setores de atividades na área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 

(EFMA). A empresa prossegue as políticas públicas e os objetivos nacionais para os setores em que intervém, através das medidas definidas pela tutela setorial, seguindo os compromissos assumidos por Portugal perante a 

Comunidade Europeia sobre este investimento público, as orientações estratégicas do Conselho de Ministros, as orientações gerais da tutela e do Ministério das Finanças e as orientações específicas do Acionista. Aumentar o valor 

para o acionista e assegurar a sustentabilidade económico-financeira da Empresa, prestar um serviço de elevada qualidade aos clientes, promovendo a eficiência económica, ambiental e energética da Empresa são igualmente 

orientações que prosseguimos.

As práticas de gestão sustentável são intrínsecas ao posicionamento da EDIA e à forma como operacionaliza o funcionamento da organização. Assumindo desde sempre este papel, a EDIA reforçou os princípios do Desenvolvimento 

Sustentável, através da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) acordados por todos os governos em sede das Nações Unidas e que definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global 

para 2030. Dos 17 ODS que definem as prioridades e aspirações globais para 2030, a EDIA, através de um processo de consulta interna, elegeu os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável que serão integrados na 

estratégia da empresa:

6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

7. ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

12. PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

13. AÇÃO CLIMÁTICA

15. PROTEGER A VIDA TERRESTRE

Este é um instrumento fundamental das políticas de sustentabilidade da Empresa, que permite consolidar a estratégia da EDIA, assente em quatro áreas principais: Gestão da Água, Gestão da Infraestrutura, Promoção do Regadio, 

Desenvolvimento Regional. É através da promoção interna e no relacionamento com as partes interessadas que a EDIA assume as suas políticas de responsabilidade social, económica e ambiental enquanto empresa gestora do 

projeto Alqueva. A preservação da água enquanto recurso escasso e estratégico, a conservação pelo uso sensato dos recursos naturais, a promoção de valor em toda a área do Empreendimento e a qualificação do território de 

Alqueva através das pessoas, são valores que a EDIA defende e que são inerentes à forma como se posiciona no cumprimento da missão que lhe está atribuída.

Em 2016, a EDIA atingiu os 120 000 ha de área infraestruturada para rega. Esta meta assumida pela Empresa, foi suportada numa gestão ambiental adequada e proactiva, que cumprindo com todos os procedimentos legais de 

proteção ambiental, promovem o envolvimento de todos os colaboradores, das comunidades abrangidas pela sua atividade e da sociedade, enquanto partes interessadas da Empresa. Na gestão da água, a EDIA promove o aumento 

dos níveis da qualidade da água que distribui, contribuindo igualmente para a gestão integrada, racional e otimizada dos recursos hídricos da área de influência do EFMA. Através da gestão da infraestrutura, a EDIA aumenta os níveis 

de serviço das infraestruturas afetas ao EFMA, reduz o consumo energético e emissões da operação, incorporando novas tecnologias e produtos de investigação, nomeadamente na área da eficiência energética, quer em fase de 

projeto, quer na exploração dos sistemas a seu cargo. Aumentar a eficiência na distribuição da água e garantir a sustentabilidade financeira da operação são compromissos da Empresa. A aposta forte na criação do modelo de 

exploração do regadio e na sua implementação levou a um grande impulso na atração de investimento para a região, desenvolvimento de nova tecnologia e crescimento de postos de trabalho na área de influência do EFMA. Foram 

igualmente disponibilizadas aos clientes e investidores, ferramentas tecnológicas na área da informação que facilitam o conhecimento das caraterísticas intrínsecas das áreas do Empreendimento e atuam igualmente como 

ferramentas de apoio à decisão. A EDIA posiciona-se regionalmente com uma orientação forte para o cliente, sendo esta área um pilar basilar para a sustentabilidade económico-financeira e social da sua operação. Neste âmbito, 

assumindo como consumidor final o cliente que recorre ao serviço de fornecimento de água para rega, a EDIA criou o Portal do Regante, uma ferramenta de apoio, que disponibiliza gratuitamente aos agricultores servidos pelas 

infraestruturas de Alqueva e através da qual estes podem aceder a toda a informação referente às suas parcelas agrícolas, nomeadamente áreas beneficiadas, áreas inscritas, faturação, perfil energético, dados agronómicos, contas 

de culturas e cartas de potencial produtivo da sua exploração agrícola. Na EDIA, as  questões ambientais e patrimoniais, associadas aos recursos naturais, água, solo, biodiversidade e energia  têm sido uma preocupação e um desafio 

permanente de melhoria, tanto ao nível do planeamento e projeto, como ao nível da construção e exploração do Empreendimento. Assumimos a exploração integrada de Alqueva como um desígnio nacional, gerimos a água 

atendendo à sua multifuncionalidade no Empreendimento, traçamos desafios e prioridades para o futuro, através das responsabilidades que nos foram atribuídas de promover um modelo de desenvolvimento regional sustentável, 

ancorado na gestão global de Alqueva. 
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1.
EXPLORAÇÃO 

UM DESÍGNIO
INTEGRADA - 



A grande finalidade do Empreendimento foi, desde sempre, o desenvolvimento regional 

nas suas vertentes económica e social, tendo sido concebido como um instrumento de 

intervenção numa área importante do Alentejo e procurando ter um significado 

valorizador dos recursos naturais e efeitos de revitalização e dinamização da atividade 

económica da região e de fixação das respetivas populações.

Esta determinante é fixada quando da decisão de financiamento comunitário do 

Empreendimento, após a realização do Estudo Integrado de Impacte Ambiental de 

Alqueva em 1995.

O conceito de desenvolvimento que presidiu à sua conceção apela para o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável, atento às exigências ambientais e de 

ordenamento físico e económico da zona onde o Empreendimento irá fazer recair a sua 

influência direta e indireta.
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L O Empreendimento de Fins múltiplos de Alqueva foi objeto de três Estudos de Impacte Ambiental, em 1987, 1992 e 1995.

O primeiro procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental da Barragem e aproveitamento hidroelétrico de Alqueva foi concluído em Outubro de 
1994, após consulta pública e audiência em Alqueva. A Comissão de Avaliação propôs a aprovação desta primeira fase do Empreendimento (Barragem e 
aproveitamento hidroelétrico), sendo a sua implementação condicionada à realização da avaliação de impacte ambiental do Empreendimento 
considerado no seu global. 

A efetivação das condições impostas pela Comissão de Avaliação pressupõe a criação de estruturas para o desempenho das funções de gestão 
ambiental junto da futura empresa do Alqueva, que deverá integrar um Núcleo Ambiental dotado de competência técnica e suporte logístico e financeiro 
com capacidade para:

- Definir e realizar os estudos complementares e programas de monitorização, minimização e compensação;
- Implementar as medidas estipuladas em resultado da avaliação de impacte ambiental;
- Constituir o interlocutor da empresa com o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais;
- Assegurar a gestão ambiental e em particular a gestão da qualidade da água no âmbito das competências que lhe forem atribuídas.

Na sequência desta avaliação e no âmbito dos procedimentos relacionados com a elegibilidade do Empreendimento de Alqueva no Quadro Comunitário 
de Apoio II (QCA II), foi adjudicado pela União europeia o Estudo Integrado de Impacte Ambiental (EIIA) de 1995, para o conjunto do Empreendimento. A 
elaboração do EIIA foi acompanhada por uma comissão composta por representantes das autoridades portuguesas e da Comissão Europeia.

O EIIA 95 teve como objetivo a identificação do conjunto de medidas que permitiriam o enquadramento ambiental e o sucesso do Empreendimento 
numa ótica de desenvolvimento sustentável.

Foram abordados os impactes globais do Empreendimento nas suas diferentes componentes aos níveis biofísico e socioeconómico, focando a análise 
no rio Guadiana e nas modificações da sua dinâmica a nível hidrológico, sedimentar e ecológico. A nível regional, para a área de influência do regadio, 
foram igualmente abordadas as modificações globais induzidas por esta nova ocupação do espaço regional.

Este Estudo concluiu que o balanço dos impactes positivos e negativos do Empreendimento, entendidos como mais-valias e menos-valias geradas, 
dependia essencialmente do modo de implementação e de gestão do mesmo e da existência de politicas de enquadramento e suporte institucional ao 
desenvolvimento regional com base local.

A Avaliação de Impacte ambiental (AIA)  integrou uma avaliação técnica do EIIA por parte da Comissão de Avaliação nacional, consulta pública e 
audiências em Portugal e Espanha, bem como um Informe Técnico elaborado pelo Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente – 
Dirección General de Política Ambiental de Espanha.
O processo de AIA terminou com  um Parecer da Comissão, onde se atenta à grande dimensão da barragem e albufeira de Alqueva, à extensão do regadio 
e à complexidade da necessária gestão integrada do Empreendimento com outros aproveitamentos hidráulicos da região.

Do processo de Avaliação de Impacte ambiental resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, condicionado à 
apresentação de um Programa de Gestão Ambiental para o Empreendimento, tendo em vista a programação e afetação de meios à realização das 
medidas de minimização e compensação de impactes identificados no EIIA 95, garantindo que se cumprem os requisitos necessários de uma gestão 
integrada que potencie os impactes socioeconómicos positivos que justificaram a aprovação do EFMA. 
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Uma das conclusões do EIIA 95 foi que o balanço entre impactes negativos e positivos do 
Empreendimento depende fortemente do modo de implementação e de gestão do mesmo.

O desenvolvimento sustentável pretendido para a área de influência do EFMA, objetivo do seu 
relançamento, apenas poderá ser conseguido através de uma ação de intervenção que permita corrigir 
as disfunções existentes na região e que atende em particular à necessidade de:

- Armazenar água na região;
- Possibilitar a recarga de aquíferos;
- Promover o ordenamento de espaços e atividades, em particular da  bacia hidrográfica do Guadiana;
- Promover a aplicação de boas práticas agrícolas, em particular na forma de mobilização do solo e na 
aplicação de fertilizantes e pesticidas;
- Prever os necessários investimentos e projetos de apoio, de forma a criar um clima económico e social 
propicio ao desenvolvimento regional;
- Prever as necessárias ações de formação e sensibilização dos diferentes agentes;
- Enquadrar o desenvolvimento da região com uma politica de conservação de áreas menos degradadas;
- Gerir globalmente e de forma integrada, o Empreendimento;
- Monitorizar a evolução do estado dos recursos e ecossistemas mais sensíveis, ao longo da vida do 
Empreendimento (EIIA, 1995).

A gestão global do EFMA previu que as questões ambientais não fossem tratadas à margem do 
desenvolvimento e da gestão empreendida, mas que dele fossem parte integrante - de acordo com o 5º 
Programa Comunitário de Politica e Ação relacionado com o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável 
(Resolução do Conselho da EU 93/C138/01).

Neste contexto, a EDIA assume desde logo uma politica ambiental, baseada em princípios de ação através 
dos quais, as atividades desta são regularmente controladas quanto à respetiva coerência com esses 
mesmos princípios e com o princípio da melhoria continua do seu comportamento em matéria de 
ambiente.

A responsabilidade da EDIA refere-se desde logo quanto aos impactes, nomeadamente no que que 
respeita ao seu estudo, minimização, compensação e valorização, na potenciação da qualidade, no 
fomento da conservação da biodiversidade e das espécies ameaçadas ou em vias de extinção e do 
património arqueológico, histórico e etnográfico.

Com a adoção destes princípios gerais  a politica de ambiente do Empreendimento passa a constituir para 
a EDIA a responsabilidade por aprofundar, mitigar e potenciar os impactes decorrentes do 
Empreendimento. Assim, em 1996 as grandes linhas de enquadramento de base para a Gestão 
Ambiental adotadas pela EDIA, decorrem das seguintes orientações:

- Recomendações dos diferentes estudos ambientais, em especial do processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental do EIIA (1995) e do respetivo Parecer da Comissão de Avaliação, o qual condiciona a 
implementação do EFMA à necessidade de apresentar um Programa de Gestão Ambiental (PGA) para o 
Empreendimento;
- Orientações da Política de Ambiente Nacional e comunitária, incluindo o 5º Programa Comunitário em 
Matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável;
- Indicações existentes no âmbito nacional das diferentes politicas regionais e setoriais para a área de 
influência do Empreendimento;
- Estudo comunitário referente às medidas ambientais necessárias à implementação do 
Empreendimento.

Na sequência desta avaliação e no âmbito dos procedimentos relacionados com a elegibilidade do EFMA no 
Quadro Comunitário de Apoio II (QCA II), foi realizado a pedido da União europeia – DGXVI da Comissão 
Europeia – em 1996, o Estudo ̀ Environmental Measures necessary to carry out the Dam Project – Region of 
Alentejo, Portugal´, desenvolvido pela ESB Internacional. Este Estudo teve como objetivo a avaliação dos 
projetos e propostas ambientais do Empreendimento, tendo recomendado que a gestão ambiental do 
mesmo fosse desenvolvida de acordo com o Regulamento (CEE) 1836/93 do Conselho de 29 de Junho 1993, o 
qual institui o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS).

Desta forma e uma vez que do parecer da Comissão de Avaliação ao EIIA de 1995, resultou um parecer 
positivo ao EFMA, condicionado à apresentação de um Programa de Gestão Ambiental (PGA) para o 
Empreendimento, este foi elaborado e apresentado em Fevereiro de 1997  às diferentes entidades que 
acompanhavam a execução das infraestruturas e projetos do Empreendimento, em todas as questões 
referentes aos aspetos ambientais e patrimoniais.

O PGA de 1997 efetuou a programação e afetação de meios à realização das medidas de minimização e 
compensação de impactes sugeridos no EIIA e foi planeado atendendo à situação à data da sua elaboração, 
bem como os serviços e infraestruturas que no futuro viessem a ser implementados pela EDIA, traduzindo a 
evolução natural do Empreendimento.
No âmbito da gestão ambiental do EFMA e tendo em vista a sua melhoria continua, iniciou-se em 2003/2004 
o processo de revisão do PGA do Empreendimento, tendo o documento final sido aprovado pela Comissão de 
Acompanhamento Ambiental das Infraestruturas de Alqueva (CAIA) e por Despacho Conjunto n.º 1050/2005 
de 6 de Dezembro, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.
O Programa de Gestão Ambiental do EFMA (2005) é relativo ao Empreendimento considerado globalmente e 
de longo prazo. 

Este está estruturado em grandes áreas de atuação, definidas no âmbito da gestão ambiental do EFMA, 
designadamente:

- Avaliação de Impacte Ambiental;
- Preparação da área afeta às infraestruturas do EFMA;
- Acompanhamento Ambiental;
- Monitorização Ambiental;
- Gestão e Exploração dos Recursos Naturais;
- Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional;
- Sistemas de Gestão na Área Ambiental.

No campo das responsabilidades foram identificadas as entidades responsáveis pela implementação das 
metas ambientais definidas no Programa, sendo que nestas entidades estão incluídas a EDIA, entidades 
estatais como a APA e as associações de regantes.

O PGA é um instrumento estratégico para a gestão ambiental no EFMA e são nele definidas, as várias áreas de 
atuação no ambiente e ordenamento do território, transversais às várias fases do empreendimento 
(conceção, construção e exploração), com indicação das responsabilidades das várias entidades associadas 
ao projeto, incluindo a EDIA.

O cumprimento do Programa de Gestão Ambiental do EFMA é um compromisso assumido pelo Estado 
Português, perante a União Europeia e que vincula e condiciona o financiamento de Alqueva.
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Em 27 de Maio de 1993, em reunião de Conselho de Ministros, é deliberado pelo Governo 

português relançar o Empreendimento de Alqueva e é constituída a respetiva Comissão 

Instaladora, através do Decreto-Lei n.º 305/93, de 1 de Setembro. Desta deliberação foi dado 

conhecimento à Comissão Luso-Espanhola, em cumprimento do regime estabelecido no 

Convénio de 1968.

Em 1995, através do Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de Fevereiro é definido que o 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva representa uma obra de aproveitamento dos 

recursos naturais associados ao rio Guadiana, que inclui as seguintes componentes:

- Barragem e central elétrica de Alqueva;

- Açude de Pedrógão;

- Sistema de adução de água para consumo domiciliar e industrial;

- Rede primária de rega;

- Rede secundária e terciária de rega.

Contemporâneo deste diploma, é o Decreto-Lei n.º 32/95, de 11 de Fevereiro, que criou a 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, extinguindo a referida Comissão 

Instaladora do Empreendimento de Alqueva e incumbindo a nova empresa, da gestão do 

Empreendimento e da promoção do desenvolvimento económico e social na área de 

intervenção do mesmo.

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 8/96, de 4 de Janeiro, o XIII Governo 

resolveu “avançar inequivocamente com o projeto de Alqueva, reorientando-o à luz dos 

princípios e objetivos da política de desenvolvimento regional e do cumprimento dos 

requisitos exigidos pela gestão ambiental que informam o seu Programa, assegurando o seu 

financiamento através das mais adequadas combinações de recursos nacionais e 

comunitários.” Determinou igualmente, o prosseguimento pela Empresa de Desenvolvimento 

e Infraestruturas de Alqueva, sem interrupções, do programa do Empreendimento.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é uma obra de aproveitamento dos 

recursos hídricos das bacias hidrográficas do Guadiana e Sado, que visa o desenvolvimento 

regional sustentável (Decreto-Lei n.º42/2007, de 10 de Julho). Nos termos do regime de 

constituição e gestão dos empreendimentos de fins múltiplos (Decreto-Lei n.º311/2007, de 

17 de Setembro), a gestão do Empreendimento compreende a administração das partes 

comuns às várias utilizações dos recursos hídricos, não se substituindo no mais, aos direitos e 

obrigações dos utilizadores nem às atividades económicas por estes desenvolvidas.

A gestão de cada empreendimento de fins múltiplos é atribuída a uma única pessoa coletiva, 

de direito público ou privado, utilizadora de pelo menos, um uso principal dos recursos 

hídricos afetos ao empreendimento, ou constituída para o efeito por um ou mais utilizadores 

de usos principais dos recursos hídricos afetos ao empreendimento (artigo4.º do D.L. 

311/2007).
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Com o Decreto-Lei n.º 313/2007, de 17 de Setembro, diploma que desenvolve o regime jurídico aplicável à 

gestão, exploração, manutenção e conservação das infraestruturas que integram o Empreendimento e aprova 

as bases do respetivo contrato de concessão, é atribuída à EDIA, a concessão da gestão e exploração do 

Empreendimento e a concessão da utilização privativa do domínio publico hídrico do EFMA, para fins de captação 

de água para rega e para a produção de energia, bem como a exploração das infraestruturas hidráulicas 

destinadas a esses fins.

O Decreto-Lei n.º 42/2007 determina que a gestão, exploração, manutenção e conservação das infraestruturas 

integrantes da rede secundária de rega do empreendimento processam-se nos termos do disposto no regime 

jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. Este regime jurídico, expresso no Decreto-Lei n.º 269/82, de 

10 de Julho, estabelece que a conservação e exploração das obras de aproveitamento hidroagrícola podem ser 

atribuídas a pessoas coletivas públicas ou privadas com capacidade técnica e financeira adequada, sendo dada 

preferência às entidades do tipo associativo ou cooperativo que representam a maioria dos proprietários e dos 

regantes beneficiados com a obra e às autarquias locais.

Com a entrada em exploração de algumas infraestruturas do Empreendimento, o Decreto-Lei N.º 42/2007, de 22 

de fevereiro, vem definir o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, manutenção e conservação das 

infraestruturas que integram o EFMA, modifica os estatutos da EDIA, revoga os Decretos-Lei N.º 32/95, de 11 de 

fevereiro, N.º 33/95, de 11 de fevereiro e N.º 335/2001, de 24 de dezembro, concretizando, desta forma, a 

recentralização dos objetivos da EDIA, enquanto entidade gestora do EFMA.  

Posteriormente ao Decreto-Lei N.º 42/2007, de 22 de fevereiro, foi publicado o Decreto-Lei N.º 313/2007, de 17 

de setembro, que aprovou as bases do contrato de concessão entre a EDIA e o Estado Português, com vista à 

utilização do domínio público hídrico afeto ao EFMA, para fins de rega e exploração hidroelétrica, tendo sido 

atribuída à EDIA a concessão da gestão e exploração do Empreendimento e a titularidade, em regime de 

exclusividade, dos direitos de utilização privativa do domínio público hídrico afeto ao EFMA para fins de rega e 

exploração hidroelétrica, por um período de 75 anos.

A entrada em exploração dos primeiros perímetros veio manifestar a necessidade de harmonizar o tarifário a 
aplicar no âmbito do sistema, em função das diferentes condições de fornecimento de água. É neste âmbito que 
surge o Decreto-Lei N.º 36/2010, de 16 de abril, que altera o Decreto-Lei N.º 42/2007, de 22 de fevereiro, e que 
aclara aspetos da envolvente económica e financeira do empreendimento, com vista à otimização da gestão de 
recursos e à garantia da sustentabilidade económica futura da empresa, adequando ainda o enquadramento 
legal do EFMA ao novo quadro legal da gestão e utilização dos recursos hídricos constante na Lei da Água, no 
regime de utilização dos recursos hídricos (Decreto-Lei N.º 226-A/2007, de 31 de maio) e no regime económico e 
financeiro dos recursos hídricos (Decreto-Lei N.º 97/2008, de 11 de junho).

A fixação de um tarifário diferenciado e dotado de uma maior flexibilidade, quer em função das distintas 

condições de fornecimento da água pela EDIA, quer em função do uso a que se destina a água fornecida, veio 

assim  possibilitar a aferição do valor a fixar, não apenas em função das diferentes condições de exploração e 

fornecimento de água, mas também do respetivo ajuste à medida da entrada em funcionamento de cada uma 

das componentes da rede secundária.
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O Despacho N.º 9000/2010, publicado a 26 de maio, aprovou o tarifário que estabelece o preço da água destinado 

à rega para uso agrícola fornecida pela EDIA no âmbito do serviço público de águas do EFMA, com efeitos a partir 

de 01 de junho. O valor do tarifário pelo fornecimento de água para uso agrícola no primeiro ano é reduzido a 30% 

dos valores indicados, aumentando anual, automática, progressiva e linearmente a partir do ano subsequente, 

até perfazer os 100% no oitavo ano. Em 2013, o tarifário de rega para Alqueva foi atualizado com base no Índice 

de Preços ao Consumidor (0,15%).

Em 2013, a 8 de abril, é celebrado com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), do 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT), o contrato de 

concessão relativo à gestão, exploração, manutenção e conservação das infraestruturas da rede secundária do 

EFMA.

Em 2016 e dado o estado de maturidade que atingiu o Empreendimento, iniciou-se o processo de revisão do 

tarifário em vigor, procurando criar condições para que o preço do serviço público de águas para rega no âmbito 

da componente hidroagrícola do EFMA se mantenha competitivo, considerando que se encontram atualmente 

reunidas as condições para incrementar a competitividade e atratividade do Empreendimento.

A criação destas condições decorre essencialmente dos seguintes fatores:

- Dos ganhos de eficiência e de economia de escala obtidos com a implementação de um modelo de gestão 

integrada entre os sistemas primário e secundário, rentabilizando recursos humanos, reforçando a posição 

negocial face ao fornecedor de energia e sobretudo otimizando o planeamento hidráulico do sistema, 

nomeadamente no que respeita aos tempos de bombagem nos períodos mais penalizadores do tarifário elétrico;

- Da adoção de práticas de rega eficientes e de opções culturais menos consuntivas que permitem projetar a 

beneficiação de uma área adicional de regadio, permitindo ganhos de adesão e a redução dos custos médios de 

exploração por hectare, por via da diminuição da altura média da elevação;

- Da implementação de uma estratégia global e integrada de otimização energética, delineada à escala do EFMA, 

baseada em soluções assentes no aproveitamento da energia fotovoltaica que, aos ganhos de sustentabilidade 

e de redução das emissões de carbono, acrescenta a redução sensível dos encargos com a energia elétrica, os 

quais representam um valor muito significativo na estrutura de custos de exploração do sistema de rega do 

Empreendimento.

Com esta proposta de tarifário, pretende-se apoiar em termos de competitividade, todas as atividades agrícolas 

e económicas a montante e jusante da fileira agrícola, e posicionar o EFMA como o grande empreendimento de 

fins múltiplos, com uma componente hidroagrícola de referência nacional em termos de qualidade de serviço, 

dimensão, tarifário e ainda com garantia interanual de fornecimento de água para as atividades económicas, 

mesmo em anos de grande escassez de água.
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O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva afirmou-se como o principal projeto estruturante do 

Alentejo, que potencia o seu desenvolvimento de forma integrada e multissetorial.

O desenvolvimento integrado deste território baseia-se num novo paradigma que estabelece a garantia do 

recurso água e a gestão equilibrada que permite assegurar os instrumentos de desenvolvimento agora criados.

A EDIA trabalha para aumentar os níveis da qualidade da água que distribui, além do contributo imprescindível para 

a gestão integrada racional e otimizada deste recurso, consolidando soluções mundialmente defendidas para garantir 

a sustentabilidade da gestão estratégica de recursos hídricos, entre as quais:

- A empresarialização das entidades gestoras, a que esteja subjacente capacidade técnica e económico-financeira adequada;

- A criação de economias de escala pela agregação de redes à escala regional;

- A criação de economias de processo através da integração vertical entre a Alta e a Baixa;

- A integração horizontal conseguida  pela agregação territorial segundo critérios de cobertura geodemográfica;

- A introdução de mecanismos de perequação na fixação do tarifário;

- A introdução de economias de gama pela diminuição dos custos unitários gerais como resultado da criação de sinergias entre os vários 

recursos e atividades utilizados.

Em 2016, o sucesso do modelo de gestão integrada do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva é uma realidade inquestionável, dando corpo ao 

preconizado no Estudo Integrado de Impacte Ambiental de 1995 e às orientações estratégicas da Comunidade Europeia que determinaram o financiamento 

comunitário do EFMA e sua implementação.

Efetivamente, o Estado português assumiu o compromisso de criar as condições necessárias para que se cumprissem os objetivos maiores deste Empreendimento, 

tornando-o num instrumento estratégico para o desenvolvimento regional e para a economia nacional, potenciando as mais valias de uma gestão sustentada do recurso 

água, ao mesmo tempo que minimiza e compensa os impactes ambientais negativos que um empreendimento com esta escala necessariamente provoca.

O compromisso assumido junto das entidades comunitárias, materializou-se num roteiro para a sustentabilidade, implementado através do modelo institucional e de gestão 

na exploração dos recursos hídricos pela EDIA e que tem como pilares fundamentais:

- A gestão por uma empresa pública com capacidade técnica e económico-financeira, vocacionada especificamente desde a sua criação para essa missão e que é titular, em regime de 

exclusivo, do direito de uso privativo de utilização do domínio público hídrico de captação de água para rega e para a produção de energia, dois dos seus principais usos;

- A escala regional, abrangendo uma área de influência de vinte municípios, com uma extensão total de cerca de 10 000 Km2;

- A gestão integrada do sistema primário do Empreendimento com a rede secundária, integrando verticalmente a gestão das infraestruturas de armazenamento, transporte e distribuição em 

alta, com as infraestruturas associadas ao armazenamento, transporte e distribuição de água para rega de cada perímetro;

- A gestão integrada da distribuição da água para a totalidade da componente agrícola do EFMA, permitindo compensar as diferenças entre as economias dos perímetros claramente sustentáveis e 

aquelas cujos défices se anteveem crónicos, prestando um serviço público, só possível com este modelo de gestão, diminuindo as assimetrias dentro da área de influência;

   - Um sistema de tarifário que incorpora um fator de perequação, permitindo a salvaguarda do ativo público pela internalização dos custos de operação e manutenção, mesmo nos perímetros de rega com  

economia deficitária;

 - Um planeamento integrado da exploração dos recursos hídricos para os diferentes fins, incluindo o da manutenção de uma reserva estratégica de água, tirando partido das sinergias geradas pela 

utilização de infraestruturas comuns e pelo conhecimento empresarial e de know-how que faz a integração entre as diversas utilizações.
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Os valores verificados nos últimos quatro anos confirmam um crescimento da taxa de adesão, face à maturidade do 

Empreendimento, sem paralelo em perímetros de rega de iniciativa pública, nomeadamente em 2016, ano em que entraram em 

exploração mais 30.000 hectares de novos regadios.

No que à faturação diz respeito e considerando a politica atual de descontos do tarifário, os valores apresentam um crescimento 

entre 2013 e 2016 de 107%.

Da análise da cobrança efetiva, esta situa-se em média acima dos 92%.

Apesar do aumento do preço da energia no mercado, a economia de escala permitiu reduzir os custos diretos com a exploração da 

rede secundária, sendo que o custo unitário por hectare passou de 0,08€/m3 em 2011, para um custo de 0,036€/m3 em 2015, o 

que revela uma tendência decrescente e sustentada.

Da análise aos resultados líquidos da empresa e do ponto de vista financeiro, conclui-se que o modelo implementado pela EDIA 

evidencia uma autonomia operacional incontestável. Excluído o serviço da divida associado ao investimento nas infraestruturas e 

decorrente do modelo de financiamento assumido pelo acionista, os resultados operacionais da EDIA permitem assegurar a 

sustentabilidade da componente hidroagrícola do EFMA sem que o acionista tenha que suportar quaisquer encargos mesmo no 

horizonte do longo prazo.

Para alcançar este sucesso e obter tais resultados, a EDIA organizou meios e afetou recursos de forma integrada, ambiciosa e 

inovadora, implementando um modelo de gestão focado no cliente beneficiário como o elo mais importante na sua cadeia de valor 

e na sustentabilidade do EFMA enquanto empreendimento de fins múltiplos.

 2013 2014 2015 2016 

Taxa de Adesão 64% 65% 72% 63% 

Volumes 

distribuídos 

(m3) 

 

104.706.119 

 

123.040.532 

 

177.708.485 

 

237.413.442 

Faturação (M€) 4,6 5,2 7,1 9,5 

Cobrança 

Efetiva 

84% 99% 91% 93% 
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2.1 Alqueva assenta no conceito de fins múltiplos e na gestão integrada da sua reserva 

estratégica de água.

O desenvolvimento integrado deste território base ia-se num novo paradigma que 

estabelece a garantia do recurso água e a gestão equilibrada que permite assegurar 

o abastecimento público, com o reforço a cinco barragens que abastecem cerca de 

du z e n t o s  m i l  h abitantes, o fornecimento de água para a agr icultura , com uma 

área equipada de regadio de cento e vinte mil hectares, para a indústria, para a produção 

de energia limpa e a criação de uma nova paisagem em que o elemento água desempenha 

um papel importante na dinamização de todo o setor turístico.

De acordo com os estudos prévios ao início das obras em Alqueva, a inexistência deste 

investimento público apontou, em termos socioeconómicos, para a persistência de uma 

lógica de declínio cumulativo das áreas rurais periféricas, saídas de capital humano 

e financeiro, redução ace n t u a d a d o e m prego rural e emigração crescente. A nível 

do processo de desertificação, essa evolução sem o empreendimento de Alqueva apontaria 

no sentido do agravamento do défice de água na região e no solo em particular, com um 

agravamento dos índices de aridez e de humidade (EIIA 95).

A garantia de água trouxe igualmente para esta região, novos recursos na prevenção e combate 

a fogos, aumentando a disponibil idade de reservatórios de água em todo o território e 

novas formas de planear, gerir e intervir de acordo com os cenários de mudança climática.

Atualmente, concluída a construção do EFMA e com a entrada em exploração na campanha 

de 2016, dos cento e vinte mil hectares de regadio, Alqueva é o novo paradigma da 

agricultura moderna em Portugal. O espaço, a dimensão do projeto, a garantia de água, o 

clima e uma gestão próxima dos agricultores são os fatores que diferenciam Alqueva 

de outros projetos, mesmo a nível europeu. O modelo de gestão encontrado, permite a 

salvaguarda do investimento público realizado em Alqueva através da EDIA e da sua efetiva 

concretização como instrumento incontornável de desenvolvimento regional.

Os objetivos estratégicos que estão na base do modelo de gestão integrada, concretizam 

os co m p r o m i s s o s  a s s u m i d o s  por Por tuga l junto das instânc ias comuni tár ias 

salvaguardando a implementação de um empreendimento com base nos recursos hídricos 

da bacia do rio Guadiana e que tem nos seus fins múltiplos os instrumentos necessários 

para promover o desenvolvimento sustentável do território sob sua influência.
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Alqueva  tem  por base uma gestão integrada e regional dos fins múltiplos cuja estratégia permite traçar o Roteiro para a 

Sustentabilidade, baseado nos seguintes objetivos:

a) Assegurar o cumprimento da lógica dos fins múltiplos, permitindo, com eficiência e eficácia, hierarquizar usos e otimizar a 

utilização de um recurso que é escasso, tendo em atenção que a economia de cada aproveitamento de fins múltiplos deve ser 

analisada na perspetiva do apuramento global e conjunto de todas as valências, sabendo-se antecipadamente que nem todas as 

utilizações serão, de forma isolada, sustentáveis; no aproveitamento de cada um dos usos deverá ficar salvaguardada a garantia 

de água em período de escassez, em particular para o abastecimento público, bem como a sua valorização enquanto instrumento 

fundamental para o combate à desertificação física e humana de uma região particularmente desfavorecida. Nesse particular não 

poderá esquecer-se o enorme potencial do Empreendimento em termos de produção de energia, através de um sistema reversível, 

contribuindo decisivamente para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para uma maior independência 

energética de Portugal;

b) Garantir o uso eficiente e sustentado dos recursos hídricos associados ao Empreendimento, pela sua importância estratégica e 

dando cumprimento aos princípios básicos que enformam a legislação nacional de recursos hídricos e as políticas públicas de 

Ambiente;

c) Garantir o cumprimento das medidas de natureza ambiental que estão associadas à exploração de todas as infraestruturas do 

sistema primário e da rede secundária e à respetiva área beneficiada, e que constituíram condicionante e pressuposto do 

financiamento do investimento pela União Europeia, designadamente ao nível da preservação e valorização da biodiversidade e do 

património histórico e cultural;

d) Assegurar a criação de valor para o acionista Estado, desde logo garantindo a rentabilidade do Empreendimento pelo seu pleno 

aproveitamento, mas também por via do incremento substancial da receita fiscal decorrente do desenvolvimento das atividades 

económicas associadas ao aproveitamento dos recursos hídricos do Empreendimento e pelo desenvolvimento estruturante de 

toda a área sob sua influência influência, assente numa base económica, social e ambiental;

e) Acautelar as preocupações com a salvaguarda do ativo público, olhando à dimensão, complexidade e forte integração 

tecnológica das infraestruturas do Empreendimento e tendo presentes quer o interesse nacional quer as exigências da União 

Europeia enquanto entidade financiadora a título principal do investimento global realizado;

f) Assegurar o pleno aproveitamento da dimensão nacional do EFMA, criando condições para o desenvolvimento de atividades 

económicas, em especial no setor agrícola, de forma a contribuir para o incremento do produto interno bruto, designadamente ao 

nível de produtos transacionáveis para exportação e para a diminuição da dependência nacional do exterior em bens alimentares e 

energia; nesse contexto importará garantir o estabelecimento de condições favoráveis a uma alteração do modelo cultural na 

agricultura e ao crescimento agroindustrial, com a substituição progressiva das produções de sequeiro, configurando uma solução 

de adaptação sectorial às alterações climáticas;
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g) Salvaguardar o ordenamento do território harmonioso e o desenvolvimento regional sem assimetrias, numa região em que a 

componente agrícola é decisiva para a sustentabilidade económica, mas que carece necessariamente de políticas integradas e 

regradas na implementação de uma nova dinâmica de crescimento do regadio e das atividades agroindustriais associadas, 

assumindo-se determinante a articulação com a Autoridade Nacional do Regadio;  

h) Contribuir de forma decisiva para a defesa dos interesses do Estado Português junto do Reino de Espanha a respeito do 

aproveitamento dos recursos hídricos do rio Guadiana e, nesse âmbito, permitir o estudo e preparação dos projetos de reforço dos 

regadios confinantes e de expansão das áreas do EFMA;

i) Assegurar o princípio da solidariedade e equidade no benefício hidroagrícola, permitindo dotar toda a área beneficiada pelo EFMA 

das mesmas condições de tarifário e de serviço, ainda que perante condicionantes técnicas (nomeadamente, altimetria, distância, 

dimensão da propriedade e desenvolvimento da rede) por vezes claramente contrastantes e muito desfavoráveis, através de 

soluções que, tirando partido da escala do benefício, permitam, ainda assim, assegurar a sustentabilidade global do 

Empreendimento;

j) Servir uma estrutura de tarifário assente numa equação de difícil equilíbrio, que tem simultaneamente que internalizar todos os 

custos para cumprimento dos requisitos de sustentabilidade da legislação nacional e comunitária, constituir fator de 

competitividade e atratividade da região e corresponder à capacidade de pagamento dos utilizadores, devendo por isso comportar 

um fator de solidariedade e mecanismos de perequação;

k) Garantir a cobrança efetiva do preço do serviço por forma a não comprometer a sustentabilidade do mesmo;

l) Assegurar uma gestão ótima dos consumos energéticos associados à exploração do Empreendimento, pelo peso que 

representam na estrutura de custos, afigurando-se imprescindível ganhar capacidade negocial na contratação do fornecimento e 

efetuar a exploração das infraestruturas de modo inteligente;

m) Prevenir e mitigar os efeitos das alterações climáticas, tirando partido do grande potencial que representa o uso sustentável do 

recurso água numa região já muito castigada por eventos extremos de secas e de cheias, seja pela capacidade de regularização e 

de beneficiação  do sistema primário e secundário, seja pelo aumento do teor em água  na atmosfera e no solo, seja ainda pela 

adoção de práticas  agrícolas e florestais específicas;

n) Fomentar a cooperação com as associações de utilizadores, visando o incremento do rendimento dos seus associados, a 

redução de custos com a distribuição terciária, a promoção do associativismo e de ganhos escala na produção agrícola, bem 

como a incorporação da agroindústria. No âmbito dessa cooperação deverá salvaguardar-se o aproveitamento dos recursos 

das associações de utilizadores, designadamente ao nível do apoio técnico ao beneficiário e à prestação de serviços no âmbito 

das atividades de operação e manutenção das infraestruturas do Empreendimento.
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O grande desafio do EFMA levou a que fosse concebido como um instrumento de intervenção numa 
área importante do Alentejo, com efeitos de revitalização e dinamização da atividade económica na 
região e de fixação das respetivas populações.

Estruturante do espaço regional, o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva já introduziu 
alterações profundas na região, quer a nível socioeconómico e cultural quer biofísico. Constitui 
conclusão do EIIA de 1995 que o balanço dos impactes negativos e positivos do Empreendimento 
depende fortemente do modo de implementação e de gestão do mesmo. O desenvolvimento 
sustentável apenas poderá ser conseguido através de uma ação de intervenção que permita corrigir 
as disfunções e a degradação que se verificam na região, constituindo-se por isso Alqueva, como o 
principal instrumento de desenvolvimento para assumir estes compromissos, em primeiro lugar com 
a região, mas também com o País e Europa.

O conceito de desenvolvimento que presidiu à sua conceção apela para uma noção de desenvolvimento 
equilibrado e sustentável, atento às exigências ambientais e de ordenamento físico e económico da 
região onde o Empreendimento faz recair a sua influência direta e indireta.

A prossecução dos seus objetivos estratégicos está a criar um clima de expectativas empresariais na 
região do Alentejo, suscetível de atrair e fixar novas atividades económicas, bem como otimizar as 
existentes, conduzindo a uma atenuação das atuais assimetrias de desenvolvimento. De igual forma, 
permite  cata l isar  a  instalação de projetos de investimento estruturantes, assentes nas 
potencialidades geradas por Alqueva e capazes de promoverem a diversificação económica e do 
tecido empresarial e qualificação do emprego local e regional.

O espaço, a dimensão do projeto, a garantia de água, o clima e uma gestão próxima dos principais 
utilizadores, os agricultores, são os fatores diferenciadores de Alqueva face a outros projetos, 
mesmo a nível europeu. Esta iniciativa empresarial agrícola e a capacidade de a região acolher 
projetos agroindustriais sustentados, num conjunto de produções que está disposta e preparada 
para desenvolver, tem sido um dos fatores-chave do sucesso deste Projeto. O regadio e o uso 
eficiente da água conferem a Alqueva uma importância inquestionável na adaptação às alterações 
climáticas e na mitigação dos seus efeitos.

Hoje que a problemática das alterações climáticas é consensual e está bem consolidada em termos 
científicos e socioeconómicos, aumentar a resiliência dos sistemas hidráulicos à maior aleatoriedade 
dos regimes hidrológicos e à ocorrência de situações extremas é uma estratégia inquestionável. 
A disponibilidade de mais água de superfície nos territórios mais sensíveis, de que o Alentejo é 
paradigma, é uma das formas de atuação neste âmbito, designadamente potenciando ligações entre 
albufeiras e circuitos hidráulicos e fazendo a sua extensão, constituindo-se Alqueva como uma das 
principais medidas de adaptação do País à mudança climática em curso. Atualmente, o imbricamento 
entre redes, primária e secundária, contribui com mais valias e efeitos de escala para adução da 
água a zonas mais distantes e carenciadas deste recurso, explicitando claramente e validando de 
forma muito positiva, face aos desafios do futuro, um sistema que é explorado de modo integrado.

O modelo de gestão adotado para Alqueva cumpre os fins múltiplos e contribui fortemente para a 
prossecução dos objetivos estratégicos já mencionados, sendo objeto de uma avaliação continua por 
parte do seu acionista e demais partes interessadas, evoluindo desta forma para o cumprimento 
de todos os compromissos assumidos e enfrentando os novos desafios que  atualmente se colocam.
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A promoção dos fins múltiplos do projeto, rentabilizando-o na sua componente agrícola, na promoção da região, no estabelecimento de pontes facilitadoras entre investidores e empresários locais, gerando riqueza a nível regional e contribuindo 

para a diminuição das assimetrias sociais e económicas, são eixos da gestão do Empreendimento que se baseiam nos princípios e objetivos do modelo de economia mais circular: os recursos são utilizados de forma inteligente, gera crescimento 

sustentável e criam-se novos postos de trabalho ao incidir sobre um conjunto de diferentes setores económicos.

Na gestão da água, a EDIA contribui para o aumento dos níveis da qualidade da água que distribui, numa gestão integrada, racional e otimizada deste recurso, através da promoção do uso eficiente da água nas explorações agrícolas e da definição de 

um plano que permita converter o consumo descentralizado de água para o consumo centralizado, através das infraestruturas do EFMA.

O fornecimento de água superficial às explorações agrícolas constitui ainda uma mais-valia para a preservação dos recursos hídricos subterrâneos, enquanto recurso estratégico para a região Alentejo. Parte das explorações agrícolas beneficiadas 

pelo EFMA e na ausência de origens de água superficial, utilizam captações de água subterrâneas próprias, para as atividades agrícolas. A entrada em exploração do Empreendimento permite a utilização de água superficial em detrimento da 

utilização dos recursos hídricos subterrâneos, contribuindo para diminuir de forma significativa, a pressão sobre os aquíferos, os quais constituem reservas estratégicas de água no Alentejo.

O Alentejo é reconhecido como uma região ambientalmente preservada. A agricultura tradicional e ancestralmente desenvolvida permitiu preservar um recurso que agora se revela promissor para as novas culturas de regadio: o solo. A conjugação 

deste fator com as modernas técnicas associadas ao regadio, com otimização dos sistemas de rega e consequente harmonia entre as necessidades das plantas e o efetivo débito dos diversos sistemas de rega, permitem apostar de forma segura 

na sustentabilidade de uma nova agricultura e na preservação dos recursos água e solo. O equilíbrio entre uma gestão ambiental adequada e proactiva dos recursos naturais, a valorização de um território, aliadas a novas práticas agrícolas e 

tecnologias de regadio, contribuem para a proteção dos recursos, para a segurança alimentar, para um reforço da coesão social, prolongando no tempo e no espaço, a sustentabilidade que se quer na região.

A aplicação do modelo circular da economia, em que o valor dos produtos, materiais e recursos se mantêm na economia o máximo de tempo possível, agregando na região um conjunto de atores que prossigam o mesmo modelo e com eles 

interagindo no sentido de uma melhoria continua nos diversos setores, permitirá desenvolver uma economia sustentável, de baixo carbono, eficiente em termos de recursos e competitiva. 
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A O EFMA é um aproveitamento de fins múltiplos cuja origem de água 
constitui uma reserva estratégica sendo gerido de forma integrada pela 
EDIA e permitindo uma racionalização na gestão de toda a massa de água 
e redes de distribuição.

A dimensão da albufeira criada pela barragem de Alqueva, permitiu criar 
um reservatório com 4 150 milhões de metros cúbicos de água. Esta 
enorme reserva de água está ligada a todas as principais albufeiras 
espalhadas pelo território, criando as condições para o abastecimento e 
reforço de todas elas, garantindo a distribuição de água nos períodos 
mais críticos, mesmo em períodos de seca que se podem prolongar por 
três anos consecutivos.

Em 2016, o volume de água fornecida para abastecimento público foi de 
3 3

4.526.401 m  e para o regadio foi de 212.271.463 m . Se ao volume de 
água fornecida para o regadio nos perímetros de rega acrescentarmos 

3 
18.650.252 m de água fornecida através de captações diretas, o total de 

3água fornecida para rega em 2016 ascende aos 230.921.715 m .

Esta é a principal vantagem e o principal fator de diferenciação de 
Alqueva: a garantia de água para todas as atividades e abastecimento 
público que dela dependem. Neste domínio, é ainda assegurado pela EDIA 
a monitorização periódica da qualidade da água, com especial enfoque 
nas principais origens de água de todo o Empreendimento.

Implementar um programa de monitorização anual para os recursos 
hídricos superficiais e promover o respetivo reporte com uma 
periodicidade anual são duas ações que a EDIA assume como essenciais 
para aumentar os níveis de qualidade da água que distribui.

A EDIA, enquanto entidade gestora do EFMA dispõe de mecanismos de 
acompanhamento e controlo do estado das massas de água, de forma a 
avaliar, não só a evolução da sua qualidade e a sua adequabilidade aos 
diversos usos que se perspetivam mas, também, verificar a eficácia das 
medidas de minimização implementadas.

No âmbito do Programa de Gestão Ambiental do EFMA, aprovado através 
do Despacho Conjunto n.º 1050/2005, de 6 de Dezembro, compete à EDIA, 
enquanto entidade responsável pela gestão, exploração, manutenção e 
conservação do Empreendimento, promover e coordenar a conceção e 
implementação de um conjunto de programas de monitorização.

Na Gestão da Água, a EDIA  promove o aumento dos níveis da qualidade da 
água que distribui além do contributo imprescindível para a gestão 
integrada racional e otimizada deste recurso, através da promoção do 
uso eficiente da água nas explorações agrícolas e da definição de um 
plano que permita converter o consumo descentralizado de água para o 
consumo centralizado, através das infraestruturas do EFMA.

Através da implementação anual do seu  Programa Global de 
Monitorização elaborado em 2009, que considerou as diferentes 
infraestruturas hidráulicas como uma unidade, sem deixar de ter em 
atenção as especificidades de cada uma delas e do meio onde se inserem, 
as ações de monitorização são efetuadas nas infraestruturas da Rede 
Primária do EFMA, cuja responsabilidade de gestão e exploração está 
atribuída à EDIA.

Os parâmetros físico-químicos e ecológicos monitorizados e respetiva 
periodicidade de amostragem, variam de local para local, consoante os 
objetivos da monitorização efetuada, o definido nos diplomas legais em 
vigor, as caraterísticas das albufeiras e as especificidades do meio 
envolvente.
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Consciente das implicações ambientais do EFMA, quer ao nível das várias componentes infraestruturais que o compõem, quer ao nível das 

alterações que advirão das práticas   agrícolas da região e do desenvolvimento regional nas suas várias vertentes sociais e económicas 

decorrentes, a EDIA assumiu desde a sua criação, uma Política de Ambiente   baseada no princípio da sustentabilidade de todo o projeto de 

Alqueva. Esta Política assenta numa estratégia que se traduz na minimização e compensação dos impactes negativos do projeto, 

monitorização das várias vertentes ambientais afetadas durante o período de construção e exploração das infraestruturas, aumento do 

conhecimento e redução do grau de incerteza dos impactes ambientais, bem como a potenciação dos impactes positivos gerados pelo 

Empreendimento.

No entanto, a implementação faseada do EFMA, com a consequente realização de Estudos de Impacte Ambiental específicos para as diversas 

infraestruturas, resultou na definição de programas de monitorização autónomos e, por vezes, sem continuidade espacial e temporal face à 

conceção global do sistema.

Neste contexto e tendo em consideração a fase de exploração, a EDIA, promoveu um estudo com o objetivo de elaborar um Programa 

Globalpara a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA  que contemplasse as diversas infraestruturas como uma unidade, 

sem contudo descuidar os objetivos singulares de cada uma e as especificidades do meio onde se inserem, assim como de otimizar, 

homogeneizar e uniformizar os diversos planos.

Com a elaboração do  Programa para os recursos hídricos subterrâneos pretende-se definir uma rede de amostragem, estatisticamente 

representativa das condições piezométricas do sistema, que permita obter as informações necessárias à avaliação das condições 

hidroquímicas e as principais ações antropogénicas que influenciam os sistemas aquíferos, localizados na área de influência do EFMA.

O cumprimento das disposições estabelecidas no Programa de Gestão Ambiental do EFMA, nas Declarações de Impacte Ambiental dos 

diversos estudos realizados e a integração das obrigações resultantes da aplicação de diversas Diretivas, nomeadamente a Diretiva Quadro 

da Água, a relativa à Responsabilidade Ambiental, a Diretiva dos Nitratos, a das Águas Subterrâneas são um dos objetivos principais deste 

Programa. Paralelamente a estas obrigações decorre o cumprimento dos diplomas legais que permitiram transpor para o direito nacional as 

referidas Diretivas.

Entre os objetivos a atingir estão a análise dos programas de monitorização promovidos por outras entidades e verificar a adequação com os 

objetivos da EDIA, e assim assegurar, sempre que possível, a devida articulação bem como a definição de critérios para a avaliação do estado 

químico de uma massa ou grupo de massas de água subterrânea, tendo em consideração as normas de qualidade e os limiares estabelecidos 

pelo Estado Português, de forma a permitir a avaliação do estado quantitativo e qualitativo das massas de água subterrâneas na área de 

influência do EFMA.

A monitorização global dos recursos hídricos subterrâneos na área de influência do EFMA permite igualmente:

- Avaliar e acompanhar a evolução da concentração das principais espécies químicas das águas subterrâneas e as alterações induzidas pela 

introdução de novas práticas agrícolas, tendo em consideração os valores limites estabelecidos pelo Estado Português;

- Acompanhar a variação da posição do nível de água em profundidade ao longo do período de exploração do Empreendimento;

- Detetar atempadamente focos de poluição e prevenir a deterioração da qualidade da água extraída em captações destinadas ao consumo 

humano;

- Definir medidas que controlem e contraírem a tendência negativa de diminuição da qualidade da água gerada pelas práticas agrícolas.

Ao responsabilizar-se pela avaliação do estado químico das massas de água e respetivas quantidades, a EDIA  coloca-se num quadro de 

discussão de avaliação do estado qualitativo e quantitativo das massas de água subterrâneas e interligando com a disponibilidade do 

recurso água na superfície promovido pela Rede Global de Rega, avalia de forma integrada a circulação da água neste território, em duas 

fases distintas do seu ciclo e que se correlacionam diretamente.19
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As espécies exóticas invasoras são um problema à escala global, com implicações graves à escala local. As 

espécies exóticas ocupam zonas geográficas mais abrangentes do que a sua zona de origem e podem pertencer 

a qualquer grupo biológico. Uma espécie invasora tanto pode ser autóctone ou alóctone mas ganha vantagem 

sobre as outras espécies, desequilibrando os ecossistemas, uma vez que possuem elevada capacidade de 

adaptação a novas condições, reproduzem-se de forma eficiente e podem possuir adaptações morfológicas e 

fisiológicas.

As espécies exóticas invasoras têm a característica de numa área distribuição que não a sua original, 

assumirem um comportamento invasor.

A região mediterrânica é um território muito heterogéneo, com uma elevada biodiversidade mas também com 

bastante pressão humana. Alqueva surge como uma área bastante extensa sujeita a muitas pressões 

ambientais incluindo a introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras.

Os impactes associados à introdução de espécies exóticas são diversos, podem ser ecológicos, implicando a 

perda de biodiversidade e afetando a composição e função dos ecossistemas ou na saúde provocando o 

aumento de alergias, transmissão de doenças ou efeitos secundários por aumento de aplicação de pesticidas. 

Os impactes económicos são igualmente avultados, sendo anualmente gastas avultadas quantias na 

erradicação de espécies invasoras e na minimização ou reposição de danos em infraestruturas ou no acesso a 

serviços.

A EDIA enquanto empresa gestora de Alqueva, no âmbito da gestão ambiental do Empreendimento e consciente 

das diversas afetações que estas espécies podem provocar nas infraestruturas, no serviço de distribuição de 

água e nos ecossistemas, identifica e acompanha os ciclos biológicos das espécies invasoras que seriam mais 

danosas para o Empreendimento, cruzando a informação disponível para poder atuar de forma preventiva. 

Entre estas, a atenção das nossas equipas dedica-se à monitorização para deteção do jacinto-de-água e do 

mexilhão-zebra e aplica no terreno ações de prevenção para salvaguarda dos sistemas aquáticos de Alqueva e 

suas infraestruturas.

O jacinto-de-água, espécie que existe na bacia espanhola do rio Guadiana, há mais de uma década e que se 

prevê que inevitavelmente  chegue a Portugal, tem sido objeto de especial vigilância e controlo desde o ano de 

2012, ano em que foi instalada a primeira barreira flutuante para contenção desta espécie. Esta barreira tem 

vindo a ser complementada com outras barreiras, permitindo gerir os trabalhos de remoção de jacinto-de-água 

que tiveram início em 2013. Este trabalho de controlo semanal é essencial para evitar o desenvolvimento de 

grandes manchas de jacinto-de-água, embora a espécie tenha  progredido para jusante. 

Para compreender a evolução da área de dispersão da espécie e dos trabalhos associados ao seu controlo, 

refira-se que em 2013 o controlo foi efetuado numa extensão de 1,5 km e em 2016 a extensão controlada 

aumentou para cerca de 14 km. Quanto a meios e equipamentos para o controlo, foram instaladas até 2016 

três barreiras de contenção, foi adquirida uma embarcação dedicada exclusivamente à recolha de jacinto-

de-água cuja operação é efetuada por uma equipa de quatro técnicos de campo que durante os meses de 

verão é reforçada com meios internos e externos.

Além do jacinto-de-água, a EDIA mantem uma vigilância apertada à entrada de mexilhão-zebra em Portugal, nomeadamente na área do EFMA. 

Uma vez que a prevenção e  deteção precoce são as melhores formas de encarar a problemática das espécies exóticas, a EDIA foi pioneira na 

desinfeção de embarcações que participam em concursos de pesca. Está no entanto consciente que estas ações devem ser articuladas com 

diversas entidades e  escudadas em legislação adequada, tendo em 2016 desenvolvido um programa de sensibilização para o problema da 

disseminação de espécies exóticas com especial destaque para o mexilhão-zebra, uma das medidas de prevenção à entrada de mexilhão-zebra 

na bacia portuguesa do Guadiana.

A deteção precoce reveste-se de grande importância para que o combate às espécies tenha maior eficácia e menor impacte económico. Desde 

2015 é realizada com periodicidade anual, a monitorização das principais massas de água do EFMA com o objetivo de detetar o mais cedo possível 

a presença de mexilhão-zebra. A monitorização  é realizada através da recolha de amostras de água em onze albufeiras e através da verificação 

periódica da incrustação de mexilhão-zebra em cinquenta cabos colocados em barragens e reservatórios do EFMA. A disseminação desta espécie 

terá impactes gravíssimos nos ecossistemas aquáticos e na gestão do Empreendimento, podendo numa situação mais extrema, comprometer o 

seu funcionamento, havendo por isso a necessidade de ajustar procedimentos para a minimização precoce deste risco ambiental. 

A EDIA desenvolve este trabalho em parceria com diversas entidades espanholas, no âmbito da sua participação no projeto LIFR  INVASEP, que tem 

complementado com meios técnicos, científicos e financeiros, os trabalhos de vigilância e controlo destas duas espécies invasoras.

20

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

3.5
VA

LO
RI

ZA
ÇÃ

O
 D

O
 E

FM
A

PE
LA

 P
RE

SE
N

ÇA
 D

E 
N

O
VO

S
GR

U
PO

S 
BI

O
LÓ

GI
CO

S A construção e entrada em exploração do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva alterou a paisagem alentejana, sendo que uma 

das mudanças mais significativas foi o surgimento de novas áreas húmidas na região. A EDIA construiu e explora um conjunto de 

sessenta e nove barragens, reservatórios e açudes, de diferentes dimensões, espalhados pela sua área de influência o que aumentou 

significativamente a existência de ecossistemas aquáticos artificiais, que têm vindo a ser colonizados por diversas espécies de aves 

associadas a estes habitats.

Os trabalhos desenvolvidos pela EDIA para acompanhamento da avifauna aquática evidenciam a importância que algumas destas áreas 

têm para este grupo biológico.

Alqueva, a maior albufeira do EFMA, providencia uma grande diversidade de habitats aquáticos, tendo surgido ilhas, penínsulas, zonas 

de águas abertas,  braços de afluentes mais protegidos,  margens planas e rochosas entre muitas outras.

Esta diversidade de habitats contribui diretamente para o aumento da biodiversidade de aves no EFMA, alterando os valores biológicos 

aqui presentes, tornando a região mais adequada para algumas espécies, que encontram nas novas massas de água, territórios muito 

favoráveis para as funções de alimentação, refúgio, reprodução, quer sejam espécies migradoras ou já residentes.

Os trabalhos realizados pela EDIA permitem identificar esta área como bastante importante para a nidificação de gaivinas. Esta família 

engloba espécies de aves coloniais que nidificam no solo ou em vegetação flutuante e se alimentam de peixes e invertebrados. Sendo 

espécies tipicamente migradoras, podem ser observadas em Portugal entre março e setembro. Estas espécies utilizam pequenas 

ilhotas nas albufeiras do EFMA para nidificar. Para além das gaivinas, também a perdiz-do-mar e o pernilongo nidificam nestas ilhotas.

São igualmente identificadas as colónias de ciconiiformes na envolvente de Alqueva e Pedrógão, bem como as áreas com maiores 

índices de diversidade de avifauna que se situam numa zona a montante da albufeira de Alqueva e nos braços dos rios Alcarrache e 

Degebe.

As albufeiras mais pequenas inseridas na área de regadio, vieram reforçar as áreas húmidas já existentes. Também aqui os trabalhos 

desenvolvidos pela EDIA permitem inferir a sua importância para as aves associadas a meios aquáticos. Aqui podem encontrar-se 

espécies como o flamingo, o pato-trombeteiro, o mergulhão-de-crista, o mergulhão-pequeno, o pato-de-bico-vermelho, o colhereiro 

ou a frisada. 

De acordo com os dados recolhidos, o número de efetivos aumenta durante as épocas de migração e invernada, alterando-se 

igualmente o elenco de espécies que se podem observar. Nestas épocas foram ainda detetadas algumas espécies com estatuto de 

conservação desfavorável, como o caimão ou o perna-verde-comum, o que revela uma importância significativa de Alqueva na 

conservação destas espécies. A aquisição de informação e conhecimento sobre o estabelecimento de novos grupos biológicos nas 

massas de água de Alqueva permite a definição de abordagens integradas de gestão territorial com vista à sustentabilidade do EFMA, 

sendo a sua relevância reconhecida pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que anualmente efetua os censos das 

aves aquáticas invernantes em colaboração com a EDIA. Estas novas áreas húmidas contribuem para aumentar a atratividade da região 

para novos segmentos turísticos, nomeadamente o turismo de natureza e o birdwatching.
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Os morcegos, são um grupo biológico com capacidades impressionantes e desde sempre têm acompanhado o desenvolvimento de todo 

o Empreendimento de Alqueva. Foram a primeira população a ser transferida, antecedendo o inicio dos trabalhos de construção da 

barragem de Alqueva pelo que assumem uma importância relevante nos nossos territórios e na gestão ambiental do EFMA. Os seus 

indivíduos são mamíferos voadores, possuem um sistema de ecolocalização para detetar presas e navegar ou comer em média 30% do 

seu peso por noite. Sendo predadores de artrópodes, principalmente insetos, são bastante benéficos para o controlo de pestes, 

constituindo um dos principais prestadores de serviços dos ecossistemas. Os morcegos podem abrigar-se em árvores, casas, grutas, 

fendas em rochas. Os seus excrementos são um fertilizante excelente e têm sido utilizados na investigação biomédica, ajudando no 

desenvolvimento de vacinas, antibióticos, anticoagulantes, aplicação de ultrassons em ecografias, entre outras aplicações.

Em Alqueva foram identificadas dezanove espécies de morcegos, uma criticamente em perigo, uma ameaçada, três vulneráveis, cinco 

com informação insuficiente e cinco com estatuto pouco preocupante. As principais causas de ameaça são a perturbação/destruição 

dos abrigos e a alteração dos biótopos de alimentação. Uma vez que os morcegos se alimentam de insetos, a aplicação de pesticidas 

afeta grandemente este grupo biológico. 

De forma a contribuir para a conservação dos morcegos, a EDIA construiu dois abrigos para as espécies cavernícolas junto das suas duas 

principais barragens e realizou ações para salvaguardar uma colónia de morcegos num abrigo de importância nacional perto do 

Alandroal. Este abrigo iria ficar com as galerias inferiores submersas, tendo sido necessário selar a área a inundar e melhorar as 

condições de acesso às galerias.

A construção do abrigo de Alqueva iniciou-se em 1995 e teve como objetivo o realojamento de uma colónia detetada num túnel artificial, 

durante os trabalhos de caracterização da situação de referência. Este abrigo é constituído por uma galeria e duas câmaras escavadas 

na rocha. O seu sucesso tem sido acompanhado pelo ICNF e pela EDIA que realizam a sua monitorização pelo menos duas vezes por ano, 

uma na época de invernada e outra na época de reprodução. Este é o primeiro abrigo artificial da Europa onde se registou reprodução e o 

número de efetivos tem vindo a aumentar de ano para ano. Em 2016, na época de reprodução, registou-se mais de 1000 indivíduos de 

quatro espécies diferentes. As espécies que o abrigo de Alqueva alberga apresentam estatutos de ameaça, sendo por isso considerado 

um abrigo de importância nacional.

O abrigo de Pedrógão foi construído para compensar a perda de dois abrigos de importância nacional que existiam na área a inundar. Este 

abrigo tem tido menos utilização registando um máximo de cerca de 60 indivíduos de Rhinolophus euryale, espécie criticamente em 

perigo em Portugal. 

Em 2015 a EDIA instalou gradeamentos para proteção dos três abrigos na envolvente de Alqueva e Pedrógão, evitando a perturbação e 

degradação das condições dos mesmos. 

Os morcegos arborícolas também foram alvo de medidas, tendo sido criada uma rede de caixas-abrigo entre os anos de 2000 e 2003 na 

envolvente de Alqueva e Pedrógão. No total foram colocadas mais de 100 caixas-abrigo maioritariamente em árvores. A sua colocação 

obedeceu a regras para maximizar a possibilidade de utilização das caixas. Após três meses da instalação, foi detetada a primeira caixa 

colonizada e verifica-se que as caixas têm mais indivíduos na primavera/ verão.

Entre o final de 2015 e 2016 foi feito um trabalho de recuperação das caixas colocadas inicialmente e foram instaladas mais algumas 

caixas com outras tipologias. O trabalho de monitorização mantém-se e tem-se tornado mais robusto ao longo dos anos. Em 2016 

foram detetados três géneros de morcegos que ocupavam as caixas: Pipistrellus spp.  os mais comuns, Nyctallus spp., Myotis spp. e 

Eptesicus spp. No total em 2016 foram registados cerca de 190 indivíduos nas caixas instaladas na envolvente de Alqueva e Pedrógão.
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A Linaria ricardoi é uma planta endémica de Portugal considerada como espécie de interesse comunitário e prioritária no Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, republicado 

através do Decreto-Lei n.º49/2005 de 24 de fevereiro. Consta também do Anexo I da Convenção de Berna (1979), que define as espécies de flora estritamente protegidas e do Decreto-Lei n.º 

316/89 de 22 de setembro, que regula a Convenção de Berna para Portugal. É ainda referida a nível nacional como Vulnerável por Ramos Lopes e Carvalho (ICN, 1990) e como Rara por Dray (1985). Ao nível 

global, Linaria ricardoi possui o estatuto de Vulnerável (Walter e Gillet 1997).

Em todo o mundo apenas surge no sul de Portugal, só na época da primavera e está associada a sistemas agrícolas tradicionais de culturas cerealíferas e olival de sequeiro. A sua distribuição é considerada muito 

localizada, existindo núcleos em Redondo, Beja, Ferreira do Alentejo e Serpa. Desde as décadas de 50-60 que é considerada rara e em 2006 considerava-se que pouco conhecimento tinha sido acrescentado 

sobre esta espécie (ICN, 2006). Com base em dados de herbário (Fernandez Casas et al., 1994) foi delimitado o Sítio Alvito/Cuba (PTCON0035). Esta espécie foi selecionada para integrar o Plano Nacional de 

Conservação de Flora em Perigo-Projeto Life, que permitiu identificar novos núcleos fora da área inicialmente prevista (ICN, 2007). A implementação de áreas de regadio na área de distribuição da espécie levou à 

necessidade de monitorizar as áreas de olival tradicional pretendendo desta forma robustecer o conhecimento sobre a área de distribuição da espécie, o número de efetivos e as variáveis que podem influenciar a 

sua presença. 

A EDIA iniciou os trabalhos de monitorização em 2007. Esta monitorização implica a atualização dos usos do solo indicados para a presença de L. ricardoi, a sua prospeção em olivais de sequeiro, a caracterização 

das comunidades florísticas e a caracterização físico-química do solo em parcelas com e sem a presença da espécie e ainda o historial dos usos do solo através de inquéritos aos agricultores.

Os resultados têm sido consistentes no que respeita à preferência da espécie por solos com pH alcalino, de textura fina, com elevada concentração de potássio, azoto e teores de argila. No âmbito da 

monitorização foram também identificadas algumas espécies que podem ser utilizadas como indicadoras de presença potencial de Linaria ricardoi, como Linaria hirta, Echium plantagineum ou Hypochaeris 

glabra.

Relativamente às práticas agrícolas, a espécie é favorecida pelas mobilizações do solo pouco profundas no outono. Os fatores que influenciam negativamente a ocorrência de L. ricardoi são a aplicação de 

herbicidas e fitofármacos e o pastoreio durante a época em que a planta está presente.

Em 2016 os resultados demonstraram uma distribuição da espécie bastante alargada com mais de 100 parcelas identificadas com L. ricardoi, no entanto com uma elevada variação de número de indivíduos. 

No que respeita a resultados interanuais verifica-se uma grande variabilidade associada a variações na época de amostragem e de condições climáticas.

 

Em 2016 foram recolhidas sementes que foram entregues ao Banco de Sementes do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e ao Banco de Sementes da Universidade de Évora. Foi ainda 

iniciado em 2016 um pequeno projeto com os alunos de 12º ano da Escola D. Manuel I de Beja, que permitiu divulgar esta espécie e alertar para a importância da sua preservação e ainda determinar se alguns 

microelementos poderiam ser importantes para a sua distribuição, nomeadamente o Ferro e o Cobre. A alteração dos habitats provocados pela conversão da agricultura de sequeiro em regadio leva a que seja 

necessário tomar algumas medidas com vista à conservação desta espécie. A EDIA elaborou uma proposta de Plano Estratégico de Criação de Condições para a Salvaguarda de L. ricardoi que prevê medidas 

gerais e medidas específicas para conservação in-situ e ex-situ, prevendo o envolvimento de diversas entidades, propondo a sua coordenação pelo ICNF, autoridade nacional para a conservação da natureza. Esta 

proposta de plano foi delineada na perspetiva da necessidade de criar sinergias para a conservação a nível nacional de uma espécie, a qual ocorre fora da área de implantação do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva, existindo outras entidades que poderão dar grande contributo no desenvolvimento das ações a realizar. A EDIA comprometeu-se a agir dentro dos seus limites físicos e  legais e a colaborar 

de forma proativa na conservação da espécie, no estabelecimento de uma estratégia articulada e complementar entre diversas entidades. 

SUST
ENTA
BILID
ADE
20163.7

PR
OT

EC
ÇÃ

O
 D

E 
ES

PÉ
CI

ES
 

EN
D

ÉM
IC

AS
 S

EN
SÍ

VE
IS

 À
AL

TE
RA

ÇÃ
O

 D
O

 M
O

D
EL

O
 C

U
LT

U
RA

L

23

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



4.

CIRCULARIDADE

E O IMPACTO NA
ECONOMIA

DE ALQUEVA 

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



4.1
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 D
O

S 
EF

EI
TO

S
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S 
E 

SO
CI

AI
S 

D
O

 E
FM

A 
- 

AS
PE

CT
O

S 
M

ET
O

D
O

LÓ
GI

CO
S

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016Concluída a fase de construção das infraestruturas de Alqueva em finais de 2015, com a entrada em exploração da maior área de 

regadio em Portugal em 2016 e sentindo a necessidade de efetuar uma avaliação dos impactes socioeconómicos do 

Empreendimento e o grau de cumprimento dos compromissos assumidos quando da tomada de decisão de Portugal avançar com 

Alqueva, a EDIA promoveu um estudo integrado que agregou  as diversas componentes e que permitiu considerar a atual fase de 

implementação e de exploração do EFMA e avaliar o impacte da implementação deste projeto a nível nacional e a nível regional. 

Este trabalho foi desenvolvido pela “Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores”, que poderá ser consultado na sede 

da EDIA em Beja e está na base do capítulo 4 do presente Relatório.

Este Estudo procura avançar no sentido do valor estratégico, macro, meso e microeconómico do EFMA, tendo recorrido a um 

conjunto de informação dispersa e análises fundamentadas em dados e indicadores estatísticos considerados relevantes, quer 

para a caracterização do contexto socioeconómico em que se insere o projeto, quer para a aferição dos seus impactos em 

múltiplos domínios, como sejam o abastecimento de água, a agricultura e a indústria agroalimentar, a produção e o turismo. A 

análise desenvolvida distinguiu os impactes económicos associados à fase de construção do Empreendimento e os impactes 

sociais e económicos decorrentes da fase de exploração do EFMA.

O projeto de Alqueva é o maior investimento até à data realizado no Alentejo, sendo que o desafio que se coloca à região se afigura 

proporcional à dimensão do projeto, abrindo perspetivas únicas para o relançamento do desenvolvimento económico e social e 

criando condições para um acréscimo efetivo do PIB regional, através da realização de novos investimentos e do 

desenvolvimento de novas atividades económicas, da integração e complementaridade de projetos e atividades, da criação e 

qualificação do emprego, da afirmação da marca Alqueva como referência de qualidade de produtos e serviços, da apresentação 

do espaço Alqueva como referência de inovação e tecnologia.

A realização deste Estudo sobre o valor económico e social do impacte de Alqueva procurou integrar e agregar os diversos 

trabalhos parcelares realizados e confirmar os estudos previsionais anteriormente efetuados sobre o impacte do EFMA. 

Neste sentido, assume-se de forma clara a natureza estruturante e alargada do projeto, não o situando com um alcance 

estritamente associado a condições de oferta, com um âmbito estritamente regional, com uma orientação estritamente 

doméstica ou com uma relevância demasiado específica. Pelo contrário, avaliou-se o EFMA como um campo concreto de 

aplicação da ideia europeia de um novo paradigma de crescimento, inteligente, inclusivo e sustentável.

Este novo paradigma de desenvolvimento integra as preocupações ambientais, particularmente a depleção de determinados 

recursos e abre caminho para novos modelos de negócio, o que significa uma profunda transformação nos modelos de produção e 

consumo, de acordo com os princípios da economia circular.

O novo paradigma de economia circular caracteriza-se igualmente por fomentar o desenvolvimento de ciclos curtos, inseridos 

num ciclo de maior dimensão, sendo o objetivo minimizar o consumo de recursos, maximizar a eficiência nos múltiplos usos 

desses mesmos recursos.
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Em Alqueva, a EDIA tem como objetivo imediato com a gestão integrada do Empreendimento, os mesmos fins que o paradigma da economia circular defende: a gestão racional de todos os recursos, quer sejam recursos materiais, a 

energia, o solo, ou o mais fulcral de todos, a água.

No contexto europeu, a economia circular apresenta uma clara ligação com a eficiência no uso dos recursos, importante por razões de cariz ambiental e socioeconómico.

O modelo de gestão integrada de Alqueva que a EDIA adotou e agora objeto de avaliação socioeconómica neste Estudo, prossegue em simultâneo os objetivos da iniciativa europeia publicada em janeiro de 2011 “Uma Europa 

Eficiente em Termos de Recursos”:

- Promover o desempenho económico e reduzir a pegada hídrica;

- Identificar e criar novas oportunidades de crescimento económico e de maior inovação e impulsionar a competitividade no território de influência de Alqueva;

- Garantir a segurança no abastecimento de recursos essenciais, como a água;

- Minimizar e adaptar as consequências da mudança climática e limitar os impactes ambientais do uso de recursos.

A promoção deste novo paradigma de desenvolvimento que segue os princípios da economia circular, insere-se no processo de recuperação económica face a uma crise multidimensional prolongada no tempo na região alentejana e 

agora agravada nos últimos anos também no contexto nacional e europeu. Pode mesmo ser encarada como a procura de um novo modelo económico que promova o bem-estar humano num território de recursos limitados.

Entre as áreas em que tipicamente os efeitos de um empreendimento com as características de Alqueva se fazem sentir de forma mais intensa e que por isso, foram as áreas prioritárias deste Estudo, identificam-se o abastecimento de 

água, a agricultura, a agroindústria, a produção de energias e o turismo. A área ambiental é igualmente relevante e considerada. O exercício de avaliação procurou sempre que possível, avaliar os impactes mais diretos em cada uma das 

áreas, mas igualmente, avaliar os impactes globais que se materializam, atendendo em particular, àqueles efeitos que decorrem de sinergias entre as intervenções nas diferentes áreas. 

A racionalidade do EFMA baseia-se num conjunto relevante de efeitos esperados de arrastamento sobre a economia dos territórios onde se localiza, seja em termos de oportunidades de investimento criadas, seja em termos de ganhos 

de eficiência e produtividade gerados, seja em termos de emprego viabilizado, seja em termos de desenvolvimento local potenciado, seja pelos incentivos gerados na fase da operação.

Os impactes de Alqueva foram avaliados no âmbito deste Estudo, seguindo quatro dimensões fundamentais, a criação de riqueza (VAB), o impacto sobre o emprego, os efeitos sobre o saldo orçamental público e os efeitos sobre 

o saldo externo.

A primeira dimensão prosseguida pela avaliação centra-se no impacto do EFMA na criação de riqueza, isto é, o VAB. Esta avaliação permite analisar de forma global o o efeito do Empreendimento sobre o nível de desenvolvimento e a 

capacidade de geração de valor dos territórios onde se insere. A avaliação considera diferentes territórios de referência, desde a escala sub-regional até escalas mais vastas como a economia nacional.

A segunda dimensão prosseguida pela avaliação diz respeito ao impacto sobre o emprego. Esta dimensão é particularmente relevante dado que o investimento se localiza em territórios que manifestam uma tendência de menor 

dinamismo económico e em que as oportunidades de emprego são diminutas, pelo que a medição do potencial de criação de postos de trabalho é muito relevante.

A terceira dimensão prosseguida pela avaliação na medição dos impactes do Empreendimento diz respeito aos efeitos sobre o saldo orçamental público. De facto, se a fase de construção está associada à realização de despesa pública, 

a fase de operação, pelo estímulo da atividade económica, criação de emprego, indução de consumo, indução das transações de propriedades, valorização das mesmas, tem um efeito potencial de geração de receitas fiscais 

significativo.

A quarta dimensão prosseguida pela avaliação dos impactes do EFMA diz respeito ao saldo externo. De facto, as intervenções efetuadas podem ter algum efeito inicial de indução de importações em termos de conteúdo importado dos 

investimentos realizados, mas ao permitirem aumentos de produção de energia ou da produção agrícola e agroindustrial, ou da criação de novas oportunidades para o turismo e outras atividades, contribuem para a substituição de 

importações ou para a promoção de exportações que terão um reflexo no saldo externo.

Além destas quatro dimensões de avaliação de impactes de Alqueva, outros domínios mereceram igualmente atenção, como as questões relacionadas com a redução de emissões de CO   ,  o efeito em termos de melhoria da segurança 

de abastecimento elétrico e de água ou a segurança alimentar.

A concretização da medição dos impactes do projeto de Alqueva, procura comparar a situação atual com o cenário zero que se verificaria se, a partir de 1995, o EFMA não tivesse sido realizado.

26

2

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

4.2
IM

PA
CT

O
S 

GL
O

BA
IS

AS
SO

CI
AD

O
S 

À 
CO

N
CL

U
SÃ

O
E 

EX
PL

O
RA

ÇÃ
O

 D
O

 E
FM

A

A conclusão da fase construtiva do EFMA e a sua entrada em exploração que tem sido efetuada de forma gradual, têm impactes 

em diversas áreas. Alguns destes impactes são quantificáveis, traduzindo-se em ganhos de produção, VAB, exportações, postos 

de trabalho e receitas fiscais. Outros como por exemplo a segurança e garantia de abastecimento de água ou eletricidade, tendo 

um valor estratégico e estando totalmente materializados, não são passiveis de quantificação direta. A avaliação que foi efetuada 

no âmbito deste Estudo permitiu identificar efeitos significativos do EFMA sobre a economia da região e nacional. A fase de 

construção do EFMA agora concluída, com investimentos de cerca de 2,4 mil milhões de euros entre 1995 e 2016, teve impactes 

diretos, indiretos e induzidos significativos sobre a economia nacional, estimando-se efeitos de VAB acumulados superiores a 2 

mil milhões de euros e efeitos de emprego em pico da atividade de construção na ordem dos 10 mil postos de trabalho, 

traduzindo-se em receitas fiscais de mais de 690 milhões de euros. 

Na região, o EFMA terá tido um impacte em termos de total de VAB gerado de cerca 1,6 mil milhões de euros, representando 

em média cerca de 0,7% do VAB da região do Alentejo. Em termos de impactes decorrentes da operação e exploração do 

EFMA, verificaram-se impactes muito significativos quer diretos, quer indiretos e induzidos.

No setor agrícola, no período 2007 e 2015 ter-se-á verificado um diferencial de valor de produção acumulado nas áreas efetivamente regadas na ordem dos 580 milhões de euros, a que corresponde um VAB na ordem dos 395 milhões de euros e custos laborais 

de cerca de 79 milhões de euros. No que respeita ao emprego, em termos médios, houve mais 1100 postos de trabalho. Adicionalmente, os acréscimos de rendimento gerados terão implicado receitas de impostos adicionais de cerca de 28 milhões de euros. No 

que respeita ao saldo externo, considerando o crescimento efetivo do mercado interno de produtos agrícolas registado no período e considerando que o acréscimo de produção ou substituiu importações ou foi exportado então o impacte em termos de saldo 

externo terá rondado os 458 milhões de euros. Estima-se ainda um total de cerca de 400 milhões de euros de investimento induzido na adaptação das explorações desde 2007.

No setor agroalimentar, de acordo com os cenários construídos, os impactes decorrentes da operação do EFMA terão oscilado em termos de volume de produção adicional acumulada entre os 184 milhões de euros e os 500 milhões de euros no período entre 

2006 e 2015, que se terão traduzido em acréscimos de VAB em torno dos 100 milhões de euros, receita fiscal de 22 milhões de euros e uma melhoria acumulada do saldo externo entre os 125 e 345 milhões de euros.

O setor do turismo terá registado um acréscimo do volume de negócios na zona de influência de Alqueva em termos acumulados entre 2005 e 2015 de cerca de 215 milhões de euros, com um VAB na ordem dos 120 milhões de euros e receitas fiscais globais de 

45 milhões de euros.

No setor energético, desde 2006 o total de proveitos associados à produção de energia terá sido superior a 320 milhões de euros, com um VAB superior a 80 milhões de euros e receitas fiscais de mais de 32 milhões de euros.

Ao nível da água para abastecimento humano e industrial, até à data as vendas foram residuais atingindo um valor de 350 mil euros. Este montante corresponde às vendas diretas não contemplando os efeitos da melhoria da qualidade da água em captações 

pré-existentes.

Em resumo, os impactes diretos do EFMA em termos de produção dos setores agrícola, agroalimentar, turismo e energia, entre 2006 e 2014, na ordem dos 1.100 milhões de euros, havendo ainda um efeito de indução de investimento na adaptação das 

explorações agrícolas na ordem dos mil milhões de euros adicionais. Estes impactes diretos implicaram efeitos indiretos e induzidos que se traduziram num acréscimo de produção acumulado entre 2007 e 2014 na ordem dos 1,4 milhões de euros a que está 

associado um VAB de cerca de 654 milhões de euros, uma receita fiscal na ordem dos 198 milhões de euros. A estes efeitos estão associados em média 3.000 postos de trabalho.

Em ano cruzeiro estima-se que os impactes serão ainda mais significativos, uma vez não estarem ainda materializados plenamente os efeitos do EFMA.

Assim, em termos de produção agrícola em ano cruzeiro, com uma adesão de 80% da área intervencionada ao sistema de rega, estima-se que o valor bruto da produção praticamente sextuplique e que o VAB aumente 10 vezes, registando-se um 

aumento do volume de mão-de-obra de 214% e um aumento mais moderado de consumos intermédios (116%). A produtividade da mão-de-obra triplica no ano cruzeiro.

No setor agroalimentar, estima-se que em cada ano o EFMA tem como efeito sobre a indústria agroalimentar uma expansão da produção em 250 milhões de euros a que corresponde um acréscimo de VAB de cerca de 56 milhões de euros, um adicional 

de emprego de quase mil postos de trabalho, mais 12 milhões de euros de impostos e uma melhoria do saldo externo que poderá ascender a cerca de 191 milhões de euros.

No setor do turismo o EFMA poderá ter um efeito em termos de produção anual que está a estabilizar em torno de 60 milhões de euros representando um acréscimo de emprego na ordem dos 150 postos de trabalho.

No que respeita à produção de energia o impacte médio deverá rondar os 70-80 milhões de euros por ano.

Para o setor do abastecimento de água, entre os anos de 2016 e 2033 e de acordo com o contratualmente acordado com as entidades envolvidas, é expectável que o abastecimento urbano-industrial do EFMA venha a proporcionar à EDIA um volume 

de receitas anual de cerca de 1,6 milhões de euros.
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A gradual infraestruturação de Alqueva e do sistema global de rega já produziu efeitos na 

diversificação da estrutura de ocupação de solos da área intervencionada. É visível o aumento do 

investimento nas explorações existentes e a criação de novas explorações agrícolas, a 

diversificação de culturas por via da substituição ou adição de culturas de regadio de maior valor 

acrescentado, um aumento do volume de mão-de-obra envolvido na atividade agrícola, um 

aumento da produção e da exportação de produtos agrícolas e a melhoria das técnicas de produção 

por via do investimento realizado.

A análise comparativa do desempenho da região do Alentejo e do país na atividade agrícola num 

período mais vasto e com recurso às estatísticas do INE permite também identificar algumas 

tendências de carácter estrutural que revelam em regra melhores indicadores no Alentejo face ao 

país e dos 20 concelhos da zona de influência de Alqueva face ao Alentejo. Com efeito, entre 1989 e 

2013, o Alentejo foi a única região do país que registou um aumento da superfície agrícola e da 

superfície irrigável, destacando-se a sub-região do Baixo Alentejo, a mais beneficiada pela 

infraestruturação do sistema de Rega de Alqueva, que viu a sua superfície irrigável quadruplicar. No 

período mais recente, entre 2009 e 2013 o Alentejo aumentou a superfície regada em 10%, cinco 

vezes mais que o registado a nível nacional.

O número de explorações e o volume de mão-de-obra agrícola registaram decréscimos mais 

moderados que os verificados a nível nacional, repercutindo-se numa redução da dimensão média 

das explorações, num aumento do nível de empresarialização das explorações e em acréscimos na 

produção das principais culturas de forma mais acentuada que a observada no país.

Os impactes do EFMA na indústria agroalimentar são consequência dos registados na atividade 

agrícola e estendem-se a outras regiões e empresas que utilizam como consumos intermédios os 

produtos agrícolas. Verifica-se a atração de novas unidades produtivas para o Alentejo em resultado 

de Alqueva, visando aumentar a capacidade produtiva ou alargar a cadeia de valor das atividades 

desenvolvidas, ligando a agricultura e a indústria e reduzir custos de transporte e, por outro lado, a 

procura de novos inputs para a produção de unidades industriais situadas noutras regiões, visando a 

diversificação de produtos, a substituição de importações e o aumento da produção e das 

exportações. A resposta à procura gerada pela indústria tem também contribuído para alterar o 

perfil cultural da região.

A produção de azeite no Alentejo aumentou três vezes mais que a do país entre 2005 e 2014, 

destacando-se o crescimento registado no Baixo Alentejo, que passou a ser a maior produtora 

regional. O Alentejo foi a única região portuguesa que observou um crescimento do número de 

lagares, muito em particular, no Baixo Alentejo onde a duplicação do número de lagares se traduziu 

num aumento substancial do número de lagares industriais, atraídos pelas condições 

proporcionadas pelo projeto Alqueva à cultura do olival e aos investimentos efetuados nesta 

atividade.

Na produção vinícola também se verificou um desempenho favorável do Alentejo (aumento de 34%) e da zona de influência 

de Alqueva (aumento de 71%) entre 2005 e 2014, que num contexto de decréscimo em termos nacionais, reforçou a sua 

posição enquanto produtor vinícola nacional.

As potencialidades do EFMA no que concerne à produção de energia encontram-se alinhadas com os objetivos nacionais 

relativos à aposta descentralizada de eletricidade a partir de fontes de energia renovável e, por esta via, para a redução das 

emissões de gases com efeito de estufa associadas ao sistema electroprodutor, em linha com a Estratégia Nacional 

para a Energia (ENE2020).

A produção de energia no EFMA terá certamente contribuído de forma relevante para a evolução que se registou entre 2006 

e 2014, ao nível da produção de energia elétrica no Alentejo, nomeadamente no que respeita à produção de energia a partir 

de fontes renováveis, que evidencia um crescimento médio anual de 15% na região e à produção de energia gerada na bacia 

hidrográfica do Rio Guadiana, que revela um crescimento médio anual de cerca de 25% no período, integralmente atribuída 

às centrais hidroelétricas do EFMA.

No contexto nacional, a energia produzida por estas centrais, Alqueva I+II e Pedrógão, ao longo do mesmo período, equivale 

a cerca de 6% da produção hídrica nacional, com relevância acrescida nos anos de 2012 e 2013, em que a produção do EFMA 

representou cerca de 8% do total da energia produzida no país, ao que acresce a energia produzida, numa dimensão 

claramente inferior, pelas cinco pequenas centrais hídricas integradas no sistema global de rega do Alqueva.

A componente energética do EFMA contribuiu de forma significativa para a produção de energia a nível regional e nacional, 

aumentando os níveis de produção por via de fontes de energia renovável e reforçando a segurança no abastecimento 

energético, com o consequente impacto em termos de redução de importações.

O abastecimento público de água para consumo humano constitui uma das principais finalidades do EFMA, com o intuito de 

minimizar os efeitos adversos de longos períodos de seca sobre a população alentejana e promover económica, social e 

ambientalmente a região do Alentejo. A salvaguarda do abastecimento de água em anos de maior escassez hídrica vem 

cumprir um dos principais objetivos de Alqueva e reforçar em grande medida, a perceção dos benefícios diretos decorrentes 

da implementação de um projeto com as características e abrangência do EFMA.

A ligação da albufeira de Alqueva a todas as albufeiras de abastecimento público da zona servida pelo Empreendimento 

ficou concluída em 2010, podendo garantir o fornecimento de água a cerca de 200.000 habitantes da região. Por solicitação 

das autoridades competentes, a EDIA fornecerá a água necessária por transferência de caudal para a(s) albufeira (s) 

requerida(s), para reforço do volume de água armazenado e garantia da continuidade do abastecimento às populações dos 

concelhos abrangidos.

A análise do impacte do EFMA ao nível da quantidade de água oferecida às populações encontra-se desde logo, limitada pela 

disponibilidade de dados estatísticos. No entanto, é legítimo concluir que o EFMA terá proporcionado à região do Alentejo em 

geral e à zona de influência de Alqueva em particular, as condições basilares para o reforço do nível de segurança e da 

garantia de continuidade do abastecimento de água às populações numa região historicamente carente em recursos 

hídricos, o que terá potenciado a melhoria das condições de vida para a população residente.

28

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



5.

CIRCULARIDADE

E O TERRITÓRIO
DE ALQUEVA 

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016



5.1

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

PR
O

M
O

ÇÃ
O

 D
O

 R
EG

AD
IO

SUST
ENTA
BILID
ADE
2016

Em 2016 com a conclusão no ano anterior, dos 120 mil hectares previstos inicialmente no projeto e com a estratégia que 

permite potenciar o investimento efetuado e promover o desenvolvimento deste território, verificou-se uma consolidação 

dos investimentos por parte da iniciativa privada e a um reforço de novos projetos sendo já clara a mudança da agricultura no 

Alentejo.

O esforço da iniciativa privada na região surge na sequência do cumprimento rigoroso por parte da EDIA de todo o plano de 

investimento para os últimos dois anos de conclusão das infraestruturas de rega que deram corpo ao Sistema Global de Rega 

de Alqueva na sua totalidade.

Na campanha de rega de 2016, a EDIA disponibilizou 120 mil ha de área equipada para regadio, ficando disponível a 

totalidade da área de regadio prevista inicialmente para a campanha deste ano.

A taxa de adesão ao regadio em Alqueva tem vindo a crescer de uma forma sustentada desde 2011, conforme o quadro 

seguinte. Em 2016, atingiu os 72%, um valor acima da média nacional para novos perímetros, prevendo-se que no próximo 

ano, perante o número crescente de solicitações de informação e dos investimentos visíveis no terreno, o referido valor seja 

superior ao agora registado. Os  valores aqui apresentados integram toda a área efetivamente regada a partir de Alqueva e 

não apenas a que está equipada nos perímetros do Sistema Global de Rega.

Adesão ao Regadio 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (ha) 22250 29719 36505 38172 54263 63455 

Taxa de Adesão 50% 61% 63% 66% 70% 72% 

 

Em 2016 não foi considerada a área dos perímetros que entraram em exploração neste 

ano, uma vez que estes só ficaram disponíveis no final da campanha de rega.

O incremento da área regada permitiu a progressiva alteração do modelo da agricultura 

alentejana, tradicionalmente assente no sequeiro e que agora com a garantia de água de 

Alqueva, gera novas oportunidades nas culturas de regadio e abre portas às 

agroindústrias. Com a fixação de agroindústrias na região, ligadas às produções de 

Alqueva cumprir-se-á o objetivo de fecho de ciclos na cadeia de valor, privilegiando os 

ciclos curtos. Estes geralmente proporcionam impactes mais positivos, tanto 

ambientais, menores emissões de CO associadas ao transporte, como sociais, 

empregabilidade e relações humanas à escala local.

Equipados com modernas técnicas de telegestão, os perímetros de rega de Alqueva 

oferecem ao agricultor, não só a garantia de água mas também a possibilidade de obter 

informação em tempo real e adaptar a cada momento, os períodos de rega de acordo 

com as suas necessidades.

A ocupação cultural em Alqueva tem vindo a diversificar-se, sendo o olival a cultura 

predominante com uma representatividade atual na ordem dos 56%. Os novos olivais 

instalados em Alqueva vieram permitir a autossuficiência de Portugal na fileira do 

azeite, após décadas de deficit. O milho é a segunda cultura com maior expressão ao 

nível da aposta dos agricultores, com uma área ocupada próximo dos 8%.

A produção de tomate, cebola, alho, melão e melancia, papoila, fruteiras (pomar de 

clementinas, uva de mesa, e outros) e frutos secos (amendoeiras e nogueiras), têm 

igualmente expressão nos regadios de Alqueva, a par do tradicional cultivo de vinha, 

cereais e forrageiras.
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A região de Alqueva revela um dos maiores potenciais agrícolas do País. Partindo de uma posição quase 

virgem no que à agricultura de regadio diz respeito, o desenvolvimento gerado por Alqueva proporciona ao 

Alentejo um forte incremento que terá reflexos a médio e longo prazo na produção nacional, trazendo à 

região oportunidades únicas nas fileiras agrícola e agroindustrial ampliadas pela dimensão do EFMA.

A estratégia de promoção do regadio definida pela EDIA assenta num conjunto de projetos e ferramentas 

implementadas desde 2012.

A classificação e inventariação de áreas de regadio permite a caracterização exaustiva das áreas regadas 

e não regadas de todos os blocos de rega em exploração. São identificadas todas as situações de 

disponibilidade dos beneficiários regantes e não regantes para possíveis atos de venda, arrendamento, 

parceria ou permuta. Com estes dados é mantida atualizada a base de dados sobre áreas disponíveis que 

a EDIA pode facultar a potenciais interessados em investir no setor agrícola da região.

Dados do último trimestre de 2016 revelam que neste ano, do total da área beneficiada efetiva, 13% dos 

beneficiários está disponível para uma solução de uso da terra por terceiros, 18% prefere a realização de 

parcerias enquanto que 65% não apresenta disponibilidade para qualquer tipo de parceria ou 

arrendamento.

Das ações que a EDIA desenvolve para criar um ambiente económico favorável a novos investimentos na 

região, destaca-se em 2016 a publicação do Anuário Agrícola de Alqueva. Este Anuário tem como objetivo 

permitir o acesso dos agricultores à informação técnico-económica sobre as culturas praticadas na área 

de influência de Alqueva. 

Pretende-se  fornecer um quadro, tão claro quanto possível, no que diz respeito aos sistemas de 

produção existentes e potenciais em Alqueva, de forma a auxiliar os agricultores da zona de Alqueva e 

investidores que queiram investir e desenvolver atividades agrícolas sustentáveis. 

O documento sistematiza informação das várias culturas e variedades com potencial agrícola em 

Alqueva, a sua rentabilidade económica, bem como, análises às tendências variáveis de mercados 

nacionais e internacionais.

A elaboração deste Anuário resulta da recolha de informação sobre as culturas, junto de especialistas, de 

produtores da região, informação de documentos, artigos e outra bibliografia publicada e disponibilizada 

pelas várias entidades do setor. Foram também consultados dados e informação do Instituto Nacional 

Estatística, do Gabinete de Planeamento e Políticas e de outras instituições ligadas ao Ministério da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. O Anuário Agrícola de Alqueva pode ser consultado na 

página oficial da EDIA, em www.edia.pt .
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A eficiência energética tem vindo a constituir em termos nacionais, uma prioridade na definição de medidas de política no âmbito do setor 

energético. O investimento em medidas de eficiência energética apresenta uma das melhores relações custo-benefício para a redução das 

emissões de gases com efeito de estufa. 

Em Alqueva, os elevados valores de potência instalada (cerca de 180 MW em pleno) e de consumo energético estimado, associados à 

distribuição dos 620 hectómetros cúbicos de água concessionados, constituem um desafio permanente para a sustentabilidade do EFMA e 

para a viabilidade da tarifa praticada para o serviço de distribuição de água enquanto fator de produção dos beneficiários.

Na EDIA, a questão energética na adução e distribuição de água tem sido uma preocupação e um desafio constante de melhoria, seja ao nível 

do planeamento e projeto, seja ao nível da construção e exploração, procurando tirar partido da “curva de aprendizagem” que este grande 

Empreendimento vai permitindo ao longo das suas diversas fases de implementação e de maturidade. Acresce que a diminuição do consumo 

energético que acarreta o uso de combustíveis fósseis e consequentes emissões de CO2 é um compromisso de todos para um futuro mais 

sustentável.

Na componente de exploração do EFMA promove-se o uso eficiente da energia e do recurso água, através do apoio de programas de software 

especialmente preparados para o efeito, habilitados a regrar e otimizar a adução das grandes massas de água dos diversos circuitos 

hidráulicos do EFMA do modo mais eficiente. Em paralelo, tem havido uma grande preocupação de aplicação e indução de boas práticas, 

através da utilização sempre que possível das horas de vazio para o funcionamento das estações elevatórias, da aplicação de tarifário tri-

horário segregado em função das horas de uso, do contacto próximo com o beneficiário, da passagem de informação relevante ao regante 

através do Portal do Regante, no sentido do uso mais eficiente da água e dos sistemas de rega na rede terciária.

A otimização dos encargos energéticos das infraestruturas torna-se um imperativo para a EDIA, enquanto empresa gestora do Sistema Global 

de Rega de Alqueva.

Face ao que é a realidade de Alqueva, com uma grande bombagem primária à entrega, à qual se junta uma bombagem secundária nos 

perímetros aduzidos em alta pressão, a sua exploração implica um consumo de energia por m3 de água aduzido elevado. Acresce que esta 

energia é introduzida no sistema em diversos escalões. 

Com a entrada em exploração da  totalidade da área de regadio em 2016, a EDIA iniciou em 2012, a avaliação económico-financeira da 

exploração das suas redes de rega, por campanha de rega, avaliando igualmente a adequabilidade do sistema tarifário vigente aos encargos 

existentes com a operação de exploração.

A análise dos encargos de exploração e conservação das redes primária e secundária é efetuada tendo em atenção os encargos energéticos 

fixos, os custos de conservação e manutenção, o trabalho especializado, gastos com pessoal e outros custos, analisando igualmente os 

encargos energéticos fixos e variáveis.

Na Campanha de Rega de 2016 a EDIA teve como custos energéticos no Sistema Global de Rega 9.203.037 € dos quais 6.509.195 € dizem 

respeito à Rede Primária e 2.693.841€ dizem respeito à Rede Secundária.

A análise conjunta do peso dos valores fixos e variáveis, para a Campanha de Rega de 2016 e 2015, em termos globais, para o conjunto do 

EFMA e dos diferentes Subsistemas apresenta-se na figura seguinte: 

Total dos Encargos Energéticos Variáveis e Fixos (€), por Subsistema e no EFMA, nas Redes Primária e Secundária,
para as Campanhas de 2016 e 2015.

Os valores unitários energéticos, por m  de água fornecido e por hectare, para a Campanha de 2016, apresentam-se na tabela 

seguinte:

Total dos Encargos Energéticos Variáveis e Fixos (€), por m3 consumido e ha beneficiado, por Subsistema e no EFMA,
nas Redes Primária e Secundária, para a Campanha de 2016.
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Subsistema/EFMA Total Enc. Enrg. Variáveis (€) Total Enc. Enrg. Fixos (€)

Subsistema Alqueva 2016 4537633,41 270276,97

Subsistema Alqueva 2015 4148369,03 245656,04

Subsistema Ardila 2016 2197943,96 300840,34

Subsistema Ardila 2015 1797125,69 232606,3

Subsistema Pedrógão 2016 1750787,518 145554,39

Subsistema Pedrógão 2015 1078566,3 88472,41

EFMA 2016 8486364,888 716671,7 9203036,588

EFMA 2015 7024061,02 566734,75 7590795,77
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De uma forma geral, os perímetros de rega que se 

encontram em exploração há mais tempo são aqueles 

cujos encargos unitários são mais reduzidos, o que 

poderá indicar em parte, que os beneficiários vão 

progressivamente adotando práticas menos onerosas, 

no que diz respeito aos custos energéticos.

Enquanto entidade responsável pela operação de todo o 

sistema de distribuição de água, constituído pelas redes 

primária e secundária de Alqueva, a EDIA preparou um 

conjunto de medidas que visam a otimização do sistema 

em termos de consumos energéticos e introdução de 

melhorias no serviço prestado aos clientes.

Das medidas implementadas em 2016, na Campanha de 

Rega, com o objetivo de reduzir os encargos variáveis, 

destaca-se a implementação da tarifação tri-horária, no 

seu segundo ano de aplicação. Esta tarifação no preço de 

água de rega, no regime de pressão, é a variação do seu 

preço de acordo com a hora do dia em que se rega, sendo 

mais elevado quando a energia é mais cara e mais baixo 

quando a mesma energia for mais barata. Esta medida de 

extrema importância é necessária para assegurar a 

sustentabilidade do Sistema Global de Rega e beneficia 

os agricultores mais eficientes no uso da água e energia 

nas respetivas explorações.

Consumo Anual da Energia Ativa (%) por período horário, no EFMA,

nas Redes Primária e Secundária, para a Campanha de 2016 e 2015.

A médio prazo, esta medida terá um impacte positivo na redução dos consumos energéticos e aumento das receitas para a 

EDIA, na diminuição de custos e otimização da eficiência e gestão da rega para os regantes que usem a água distribuída nas 

horas de vazio e super vazio e um impacte negativo naqueles que procedam à rega nos períodos de cheia e ponta do 

fornecimento de energia.

A diminuição sustentada dos encargos energéticos nas operações de exploração do EFMA é um objetivo a manter nos 

próximos anos, até que se consiga atingir o ponto de otimização máximo de toda a infraestrutura.

Relativamente à produção em autoconsumo e à simplificação do  enquadramento legal deste modo de produção de energia, a 

EDIA deu em 2015 os primeiros passos no sentido de passar a produzir uma parte significativa da energia que consome. No ano 

de 2016, foi dada sequência a diversos projetos fotovoltaicos, alguns ainda em avaliação e que contribuirão para baixar 

decisivamente a fatura energética da Empresa, permitindo desta forma, associar a poupança energética ao tarifário da água 

para rega a partir de 2017, contribuindo para uma redução de preços no consumidor agrícola integrado no  Sistema Global de 

Rega.

Em 2016 a central fotovoltaica de 110 KWp instalada na sede da EDIA em Beja, com quase 1.400 m2 de área, completou um 

ano e meio de produção. Nos 12 meses de 2016 foram produzidos 160,70 MWh e evitada a emissão de 29,10 toneladas de CO  . 

Desde  o inicio da produção, em Junho de 2015, foram evitadas 50,30 toneladas de CO  .

A maturidade que a energia fotovoltaica tem presentemente e os desenvolvimentos tecnológicos decisivos que vêm 

otimizando o rendimento e a área necessária de painel por unidade de produção e reduziram de modo importante o seu custo 

unitário, permitem que a EDIA continue a avaliar e implementar novas soluções no Empreendimento com o objetivo de reduzir 

os custos de operação das redes de água, com benefícios diretos para a Empresa e para os seus clientes. Para o inicio de 2017 

está prevista a entrada em exploração de um primeiro conjunto de painéis solares fotovoltaicos flutuantes num dos 

reservatórios de água do EFMA, no âmbito da aposta da empresa nas energias renováveis.

Localizando-se o EFMA na região com os maiores níveis de insolação e radiação solar da Europa e havendo boa parte da 

potência instalada na Rede Primária que possibilita o controlo dos períodos de funcionamento das estações elevatórias, a que 

acresce o facto de a Rede Secundária dispor de numerosos reservatórios de regularização, sendo a área a beneficiar muito 

extensa e portanto com custos de rede importantes que a fotovoltaica com instalação local anula, parece estarem reunidas 

todas as condições para que esta energia renovável tenha no EFMA particular expressão.

Alqueva quer ser um exemplo de modernidade, de inovação e de crescimento sustentável. No que concerne à problemática 

energética na distribuição de água que pode ser determinante neste âmbito, temos procurado no projeto, construção e 

exploração, minimizar os consumos e encargos associados e acreditamos que este grande desafio pode encontrar na 

produção de energia fotovoltaica um importante contributo.
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Super vazio Vazio normal Cheia Ponta

EFMA 2016 0,269 0,4032 0,3029 0,0249
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A qualificação e capacitação dos recursos humanos na região foi considerado, em sede de avaliação de impacte 

ambiental, como um dos impactes positivos do Empreendimento e  esteve na génese da aprovação do EFMA pelo 

União europeia.

Ao adotar um modelo de gestão de Alqueva que tem na água o seu principal ativo, a EDIA promove, através da sua 

intervenção, não só a gestão das infraestruturas construídas mas a indução de novas atividades económicas, com 

base no acréscimo de conhecimento que o Empreendimento proporcionou, a incorporação da inovação em 

diversas áreas de atuação, da História às Engenharias, das Ciências Naturais à Arte, da Economia à Saúde e ainda a 

capacitação dos recursos humanos na região de influência, valorizando, desde a mais tenra idade até aos níveis 

superiores de Ensino, a comunidade e os agentes locais, estabelecendo diversas pontes de colaboração com um 

leque alargado de instituições de ensino, desde o Ensino Básico ao Ensino Superior. Atua igualmente, na formação 

profissional e no reenquadramento de mão-de-obra local, de forma promover a sua disponibilidade adaptada à 

nova realidade que a garantia de água para a agricultura trouxe à região.

A água é o recurso que estrutura toda a organização. O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva afirmou-se 

como o principal projeto estruturante do Alentejo, que potencia o seu desenvolvimento de forma integrada e 

multissetorial. O desenvolvimento integrado deste território baseia-se num novo paradigma que estabelece a 

garantia do recurso água e a gestão equilibrada que permite assegurar os instrumentos de desenvolvimento 

agora criados.

De acordo com os Censos 2011, a Educação na região do Alentejo progrediu muito nas últimas décadas. A 

proporção da população com ensino superior é de 10,9% e a população com pelo menos o 9º ano de escolaridade é 

de 44,3%.

Através da gestão integrada do EFMA e cumprindo os objetivos iniciais que validaram na União europeia a 

construção e gestão de Alqueva, a EDIA desenvolve, a par das suas principais atividades, um Plano de Formação 

que integra  nas suas valências, o desenvolvimento de projetos destinados a valorizar e capacitar os recursos 

humanos da região e a atrair e fixar mão-de-obra qualificada na área de influência do Empreendimento.

Este Plano organiza-se em torno da Água enquanto recurso e está estruturado em quatro grandes eixos:

- Reserva Estratégica

- Suporte de Vida

- Produção de Energia

- Regadio
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A extensão do Empreendimento e a complexidade do mesmo, permitem abordar diversas áreas técnicas, cientificas e artísticas, que podem ser trabalhadas a diferentes 

níveis de complexidade, de acordo com as formações de base, o estrato etário, os interesses e as motivações pessoais e profissionais.

De acordo com o esquema seguinte, para cada um dos 4 grandes eixos, existem áreas técnicas nas quais se baseia toda a atividade da EDIA. 

É no âmbito destas áreas temáticas, que são promovidas ações e projetos que visam apoiar e capacitar e simultaneamente, informar e comunicar Alqueva.

A intervenção da EDIA é transversal a todos os estratos etários e cobre diversas áreas sociais e profissionais, assumindo a responsabilidade de contribuir para a valorização 

dos recursos humanos endógenos, incorporando inovação e empreendedorismo, para fixar mão de obra qualificada na região.

Além do público em geral, os públicos privilegiados são os agricultores e empresas, e os vários níveis de ensino, do pré-escolar ao superior.

Para os públicos escolares, do ensino Básico ao Secundário, a EDIA desenvolve programas específicos para as escolas, no Parque de Natureza de Noudar, no Museu da Luz e 

ainda através do projeto Alqueva vai à Escola. Para o ensino superior, a EDIA acolhe no seu programa de estágios, alunos de diversas instituições de ensino, nacionais e 

estrangeiras, tendo estagiado na empresa, durante o ano de 2016, 15 alunos que concluíram a sua formação académica trabalhando temas nas áreas da engenharia 

hidráulica, do ambiente, agronómica, contabilidade e Economia.

A transferência de conhecimento é desde sempre, umas das vias para a incorporação da inovação e de conhecimento na implementação e gestão do Empreendimento. Dai 

que a EDIA sempre privilegiou a ligação às universidades e centros de investigação. Desde os anos que antecederam o fecho das comportas de Alqueva até ao 

desenvolvimento atual de novas tecnologias na gestão da rede de rega, a EDIA participa em parceria ou como copromotora, em projetos de investigação, com entidades 

nacionais como o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Algarve, a Universidade 

de Évora, o Instituto Politécnico de Beja, o CIBIO entre outros. Quanto à cooperação internacional na área da investigação, o exemplo mais recente é o trabalho desenvolvido 

com o Instituto Superior CAH Vilentum University, da Holanda, onde colaborou num módulo da pós-graduação Internacional Aquatic Ecosystem Analisys, com a duração de 

um ano e que visa o estudo dos ecossistemas aquáticos, das suas interações, bem como dotar os estudantes de conhecimentos sobre políticas e práticas internacionais 

associadas ao estado das massas de água.

A intervenção no património cultural da região é um fator que nos distingue. A sua valorização e salvaguarda, coloca esta região do país como a mais estudada e aquela onde o 

acréscimo de conhecimento se deu em grande escala, promovendo a arqueologia portuguesa e o seu papel no desenho da nossa História.

Consciente do seu papel de promotor dos valores culturais da região, através do Museu da Luz, a EDIA tem o programa das residências artísticas na Luz.

A aldeia da Luz é um pequeno lugar, no interior alentejano pouco povoado, onde através do programa de Residências do Museu da Luz , criadores e investigadores podem 

passar tempo isolados, num ambiente tranquilo e numa paisagem singular  o centro de uma paisagem profundamente transformada por uma grande barragem.

Num tempo e num espaço fora do ambiente e das obrigações habituais, aqui experimenta-se a oportunidade de reflexão, investigação e produção num contexto muito 

particular. 

É possível aplicar práticas de trabalho dentro de uma outra comunidade com uma história ímpar, conhecer novas pessoas, trabalhar novos materiais, experimentar a 

vida num local único e desconhecido e imergir na sua dinâmica.

O programa de Residências do Museu da Luz propicia esta experiência, disponibilizando ao longo de todo ano, um Programa permanente de residências, a que artistas, 

investigadores, curadores, mediadores - nacionais e internacionais - podem concorrer, mediante a apresentação de candidatura.

O modelo de gestão integrada de Alqueva, assumindo os conceitos basilares da economia circular promove mudanças locais particularmente em áreas tradicionais como a 

agricultura que foi de sequeiro e hoje com o regadio de Alqueva, incorpora inovação, novas tecnologias no uso sustentado da água abrindo novas portas a uma agricultura 

moderna e tecnologicamente inovadora. 

A circularidade de Alqueva proporciona ainda valor social através do fomento da educação e formação profissional, tanto ao nível técnico  como ao nível operacional.
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O crescente envolvimento com as comunidades locais em Alqueva, 

passa por uma intervenção dirigida e proactiva no âmbito dos diversos 

eixos de desenvolvimento do Empreendimento. A EDIA desenvolve 

ações de formação dirigidas a agricultores, promove conferências, 

seminários e palestras em que o objetivo principal é dar a conhecer 

todas as potencialidades do EFMA nas diversas áreas, colabora e 

desenvolve projetos com as instituições de ensino na região, desde os 

mais novos do pré-escolar aos graus mais altos do ensino superior, 

apoia diversas iniciativas de âmbito social e desenvolve projetos 

específicos de integração das diversas valências de Alqueva e dos 

diversos atores em ações de responsabilidade social e ambiental. 
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PROMOÇÃO DOS VALORES NATURAIS

Os valores naturais nem sempre são conhecidos do público em geral, sendo 

importante a sua divulgação não só para dar a conhecer mas também como alerta 

para a importância de determinadas práticas ambientais no contexto de Alqueva. 

Porque é importante preservar a biodiversidade? Quais os impactos que o EFMA 

tem? O que tem a EDIA feito para minimizar esses impactes? 

Sendo o património natural uma das áreas mais importantes na gestão e 

exploração do EFMA, foram criados diversos suportes informativos relativos ao 

património natural ao longo dos anos,  e 2016 não foi exceção.

A exposição sobre o Efeito Barreira e o Efeito Armadilha da Rede Primária do EFMA, 

patente no átrio da sede da EDIA, pretendeu alertar para os impactes negativos que 

os canais de adução a céu aberto têm na fauna silvestre e como a EDIA monitoriza 

estes canais bem como as medidas de minimização que implementa. 

Em 2016 foi igualmente publicado o Guia de Orquídeas Silvestres, um trabalho de 

voluntariado ambiental desenvolvido pelo autor, também colaborador da EDIA, Ivo 

Rodrigues, relativo à deteção, acompanhamento e identificação de orquídeas 

silvestres na zona de influência de Alqueva. Uma coleção de postais com 12 

fotografias de espécies de vários grupos biológicos existentes na área de Alqueva 

foi outra publicação de 2016.

Disponível na página oficial da EDIA, 

http://www.edia.pt/biodiversidade/biodiversidade/, foi criada uma plataforma 

sobre os valores naturais na área das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão que 

permite visualizar numa imagem de 360º os vários tipos de habitats existentes e 

as espécies que aí se podem encontrar. 

ALQUEVA VAI À ESCOLA - EDIA ASSINA PROTOCOLOS COM ESCOLAS

A EDIA e o CFAE  Centro de Formação de Associação de Escolas das Margens do 

Guadiana e os agrupamentos escolares abrangidos por este Centro, assinaram um 

protocolo que permite uma maior atuação integrada, eficiente e eficaz ao nível 

institucional com o objetivo de aproximar a EDIA e a Escola.

No protocolo estão contempladas várias ações, nomeadamente uma Formação 

denominada “Oficina de Formação EDUCAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO”, dirigida 

aos professores dos agrupamentos abrangidos pelo Centro de Formação, que 

decorreu nas instalações da EDIA durante o ano letivo 2016/2017.

Além de promover uma atuação integrada, permitiu uma maior proatividade na 

procura de soluções para os desafios que os jovens encontrarão depois de 

finalizarem os seus estudos, tornando-se desejável que o Empreendedorismo seja 

encarado como uma área transversal e trabalhada de forma integrada nos 

diferentes currículos e projetos que os docentes desenvolvem em contexto de sala 

de aula. 

De igual forma, foram celebrados um total de 19 protocolos com os agrupamentos 

escolares abrangidos pelo CFAE, bem como com as Escolas Profissionais sediadas 

no território de Alqueva, onde a EDIA poderá disponibilizar recursos próprios, que 

poderão ser integrados numa planificação curricular, promovendo a visitação aos 

diferentes espaços físicos da EDIA, associando diferentes práticas pedagógicas 

com recurso a meios e recursos existentes na empresa.

Ao abrigo destes protocolos, a EDIA pretende dar conhecer aos jovens da região, 

uma “nova realidade regional” potenciada por Alqueva, estimulando a aquisição de 

novas competências nos diferentes domínios e oportunidades criadas pelo 

Empreendimento de Alqueva, tendo como objetivo final a fixação de jovens na 

região. 

A EDIA pretende, no futuro, alargar estas parcerias aos vários Centros de Formação, 

respetivos Agrupamentos escolares e Escolas Profissionais na restante área de 

influência do Alqueva.  

NOVA RAMPA DE ACESSO À ÁGUA JUNTO À BARRAGEM

A EDIA construiu uma rampa de acesso à água na albufeira de Alqueva, de utilização 

livre, criando assim condições para uma mais fácil entrada no plano de água às 

embarcações que regularmente utilizam a margem esquerda, junto à Marina da 

barragem de Alqueva. Esta rampa constitui uma mais valia para os utilizadores de 

embarcações e para a realização de campeonatos e provas de pesca desportiva 

embarcada que habitualmente ali têm lugar.
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APOIO A ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

A EDIA participou  em diversos eventos, quer como co-organizadora ou através de patrocínios, 

organizados pela APRH  Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, nomeadamente, no 

Congresso da Água,  no Seminário Os Aproveitamentos Hidráulicos em Portugal: Que Perspetivas 

de Futuro, na sétima edição do Congresso Nacional de Rega e Drenagem e o VII Congresso Ibérico 

das Ciências do Solo subordinados ao tema Solos e Água: fontes (esgotáveis) de Vida e 

Desenvolvimento, estes dois últimos em coorganização com o COTR  Centro Operativo das 

Tecnologias do Regadio.

A EDIA associou-se igualmente à iniciativa Prémio de Mérito a Estudantes, promovida pelo 

Instituto Superior de Agronomia, tendo contribuído com a realização de um estágio na Empresa, 

como Prémio de Mérito entregue ao melhor aluno do curso de Mestrado em Gestão e Conservação 

de Recursos Naturais no ano letivo de 2014/2015.

ARTE NUMA PERSPETIVA DIFERENTE

Arte numa Perspetiva Diferente, é um projeto com quinze anos de existência, resultado de uma 

parceria entre a EDIA e o CPCB  Centro de Paralisia Cerebral de Beja com o objetivo de promover e 

divulgar anualmente uma exposição de pintura. 

Ao longo destes anos, os utentes do CPCB viram reconhecido o seu mérito, motivando-os 

diariamente a desenvolverem trabalho e a explorar novas técnicas com o objetivo último de 

expor na galeria da EDIA. 

O valor total das vendas reverte na integra para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja.

APOIO A ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

A EDIA é sócia das 20 corporações de bombeiros voluntários da área de influência de Alqueva, 

nomeadamente: Mourão; Ferreira do Alentejo; Portel; Barrancos; Beja; Reguengos de Monsaraz; 

Elvas; Alandroal; Évora; Serpa; Cuba; Mértola; Vidigueira; Alvito; Viana do Alentejo; Alcácer do Sal; 

Grândola; Santiago do Cacém e Aljustrel. 

Desde 2004, em reconhecimento da importância que os Bombeiros Voluntários ocupam 

enquanto Associações Humanitárias e das dificuldades que encontram na sua atividade, a EDIA 

entrega a cada uma das 20 associações um valor monetário anual superior à cota convencional 

cobrada aos sócios.
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VOLTA SOLIDÁRIA DE ALQUEVA

A EDIA realizou em 2016 a terceira edição da Volta Solidária de Alqueva. Os grandes objetivos deste evento passam por promover ativamente a ligação 

da EDIA com as comunidades locais, trabalhando em parceria para o bem-estar da população e para a dinamização social das mesmas e 

simultaneamente promover dentro da Empresa, o espirito de grupo e de união em prol de uma causa comum.

Reforçando o papel que uma iniciativa com estas caraterísticas desempenha no estabelecimento de laços afetivos duradouros, a EDIA desenvolveu a 

criação de uma parceria alargada na qual participaram cerca de 71 entidades públicas e privadas, entre fornecedores, clientes e empresas locais de 

Beja, Cuba, Moura, entre outras. As parcerias criadas para cada edição, asseguram na totalidade os encargos financeiros do evento e o donativo 

atribuído, onde se incluem as inscrições de todos os participantes.

A realização deste evento desportivo destina-se à angariação de fundos para uma Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolva o seu 

trabalho em Alqueva, num dos 20 concelhos integrados no Empreendimento. Em 2016 a entidade beneficiária foi a Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Alva, do concelho de Cuba, selecionada a partir de um conjunto de projetos a apoiar apresentados voluntariamente por instituições de solidariedade 

social que se candidataram a entidade beneficiária do evento em 2016.

Com a Volta Solidária de Alqueva pretende-se igualmente promover estilos de vida saudáveis, através da prática de duas modalidades, corrida e 

caminhada, que dadas as suas características, contribuem para o bem-estar crescente das comunidades e população em geral.

Esta terceira edição da Volta Solidária de Alqueva realizou-se no concelho de Cuba, com partida e chegada na vila da Cuba, tendo os percursos da 

corrida e caminhada levado os cerca de 600 participantes a conhecer um dos principais canais do sistema Global de Rega, e região envolvente do 

mesmo, usufruindo de uma paisagem muito característica e do acolhimento caloroso da população da vila da Cuba e das freguesias deste concelho.

Todos os custos com a realização da Volta Solidária de Alqueva foram cobertos pelas entidades parceiras que se associaram a esta iniciativa, através 

de apoio financeiro ou fornecimento de bens e serviços. Além de ter sido assegurada a cobertura integral de despesas, foi possível reunir a verba de 

12.000,00€, doada na totalidade à Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva, entidade beneficiada na terceira edição deste evento.

O modelo organizativo desta prova desportiva com objetivos socioambientais já permitiu, ao longo das três edições, distribuir um total de 43.500,00 

€, o que considerando o numero total de participantes, corresponde a cerca de 31,00 € por cada pessoa inscrita no total das três provas, um valor per 

capita substancialmente superior ao que é conseguido na grande maioria dos eventos nacionais e regionais com objetivos similares aos da Volta 

Solidária de Alqueva. Nestes valores não estão contabilizados os donativos em bens e serviços, o que tornaria estes números substancialmente 

maiores.

A realização anual deste evento, terá sempre lugar em Alqueva, privilegiando o conhecimento que se pretende transmitir, a todos quantos participam, 

das infraestruturas de Alqueva, associadas às vilas e aldeias que mais proximamente contribuem para a malha populacional do território. Com este 

critério contribui-se localmente para a dinamização social e económica através do acréscimo de visitantes nas datas do evento.
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Todas as estratégias de economia circular desenvolvidas à escala local ou regional devem ter por base 

determinados pr inc íp ios  fundamentais ,  entre  os  quais  o  p laneamento integrado.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva ao influenciar territorialmente, 20 concelhos do 

Alentejo, assume-se como um projeto de dimensão regional com impactes a nível nacional, pelo que a 

EDIA continuará a desenvolver, na sua gestão e exploração, uma estratégia que segue os princípios da 

economia circular, procurando adaptá-la aos novos desafios que se colocam à região e ao país, 

nomeadamente no que respeita às metas nacionais assumidas no Acordo de Paris, à gestão sustentável 

da água, à segurança alimentar, a uma nova agricultura e ao desenvolvimento regional.

Os objetivos a prosseguir pela EDIA enquadram-se na iniciativa “uma Europa eficiente em termos de 

recursos”, publicada em janeiro de 2011 e que aplicados ao EFMA são:

- Promover o desempenho económico do EFMA e aumentar a eficiência no uso dos recursos água e solo;

-  Identificar e criar novas oportunidades de crescimento económico e de maior inovação e impulsionar 

a competitividade, promovendo cadeias de valor de ciclo curto;

- Garantir a segurança no abastecimento de recursos essenciais;

- Promover a mitigação e a adaptação à mudança climática e limitar os impactes ambientais 

decorrentes da gestão e exploração do Empreendimento.

A economia circular pretende conciliar questões económicas, sociais e ambientais em que o objetivo é 

abordar de forma integrada diversos temas, estreitamente ligados ao desenvolvimento sustentável, não 

esquecendo as especificidades de cada um.

O planeamento efetuado quando da proposta de implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos 

de Alqueva já contemplou esta abordagem integrada, consolidada no Plano de Gestão Ambiental do 

EFMA. Importa agora promover a revisão da estratégia enquadrando-a com as atuais metas para uma 

economia de baixo carbono, com os objetivos de minimização e adaptação à mudança climática em que a 

agricultura de regadio é uma das principais medidas de adaptação.

Os resultados positivos até agora obtidos, o impacte socioeconómico do EFMA já referido anteriormente e 

os desafios que atualmente se colocam em termos de segurança alimentar, mudanças climática e 

recuperação económica nacional, levaram à necessidade de planear de forma integrada o alargamento 

da área a infraestruturar para a agricultura de regadio e assim valorizar a gestão da água disponível em 

Alqueva e ter ganhos de eficiência nas diferentes componentes do Empreendimento, desde a energética 

à garantia de água como suporte de diversas atividades económicas, sem nunca desvirtuar o 

cumprimento dos fins múltiplos nem comprometer a prossecução dos objetivos estratégicos definidos 

para o EFMA.
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Verificando-se hoje a possibilidade, tecnicamente validada, de otimizar o aproveitamento dos recursos 

hídricos do rio Guadiana regularizados pelo EFMA e tendo presente que o tarifário fixado no âmbito do 

empreendimento teve como pressuposto de cálculo dotações superiores face aos resultados observados 

atualmente por um uso mais eficiente da água e por rotações culturais menos exigentes em termos de 

necessidades hídricas, a projeção da sua expansão para áreas limítrofes, não só corresponde a todas as 

dimensões de interesse nacional como representa um significativo contributo para a sustentabilidade do 

Empreendimento.

Referindo de novo o estudo efetuado pela “Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores” e no 

que respeita aos impactes previsíveis associados à fase 2 do EFMA, que corresponde ao alargamento do 

Sistema Global de Rega, em que estão previstos investimentos na ordem de 150 milhões de euros, 

estima-se que as despesas de construção gerarão um VAB global de 66 milhões de euros e um impacte no 

VAB da região na ordem dos 53 milhões de euros. O emprego associado a essas despesas representará em 

média cerca de 0,3% do emprego da região. Serão geradas importações na ordem dos 25 milhões de 

euros e receitas fiscais de cerca de 23 milhões de euros, dos quais cerca de 14 milhões respeitam a 

impostos sobre produtos e 9 milhões relativos a impostos sobre o rendimento e contribuições para a 

segurança social.

No que respeita aos impactos da operação dos investimentos construídos na fase 2, estima-se que o 

cenário de alargamento da área de intervenção implicará em termos diretos para o setor agrícola no ano 

de cruzeiro, face à situação com alargamento, um acréscimo de 119 milhões de euros no VBP, de 89 

milhões de euros no VAB e de 2630 trabalhadores em termos de volume de mão-de-obra.

No setor da indústria agroalimentar o alargamento do EFMA implicará em termos diretos no ano de 

cruzeiro com a plena materialização dos cenários de produção agrícola e de transformação 

agroindustrial um acréscimo da produção das indústrias agroalimentares na região na ordem dos 88 

milhões de euros, com VAB de mais de 20 milhões de euros e impostos de 4 milhões, tendo ainda 

associados cerca de 337 postos de trabalho e traduzindo-se numa melhoria do saldo externo na ordem 

dos 68 milhões de euros. Estes efeitos diretos terão por sua vez impactes indiretos e induzidos de cerca 

de 400 milhões de euros de produção com um VAB de cerca de 200 milhões, impostos de 60 milhões e 

cerca de 9 mil empregos. 

A análise efetuada neste Estudo permite assim concluir que os investimentos associados ao alargamento 

do EFMA apresentam um retorno muito elevado, traduzindo-se nomeadamente no pagamento imediato 

em termos de retorno de receitas fiscais quando os impactes na produção agrícola e agroalimentar se 

materializarem.
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Os desafios globais do desenvolvimento sustentável já representam 

oportunidades de mercado para as empresas com capacidade de 

desenvolver e apresentar soluções inovadoras e eficazes, incluindo tecnologias 

inovadoras para aumentar a eficiência energética, a energia renovável ou o 

armazenamento de energia. Ao integrar a sustentabilidade de forma transversal na sua cadeia de 

valor, as empresas podem proteger e criar valor para elas próprias, por exemplo com o aumento de 

clientes, o desenvolvimento de novos segmentos de mercado, o fortalecimento da marca, a melhoria da 

eficiência operacional, o estímulo à inovação de produtos ou serviços e a redução da rotatividade dos trabalhadores.

As empresas que alinham as suas prioridades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criam 

modelos de negócio de base local e ciclos curtos, podem fortalecer o envolvimento de clientes, trabalhadores e 

outras partes interessadas, reduzem os riscos legais e de reputação e outros riscos empresariais e fortalecem a 

resiliência quanto aos custos ou aos requisitos impostos por legislação futura.

A orientação funcional destes modelos de negócio visa uma substituição de produtos físicos por serviços, de modo a limitar

e a gerir de forma eficiente, a extração e utilização de recursos, sejam eles metalogénicos, biodiversos ou hídricos. Estes 

modelos de negócio fundamentam-se na utilização do produto, em detrimento da detenção da sua propriedade. Tal implica que

o fornecedor permanece o proprietário dos bens que por sua vez, são colocados à disposição dos clientes. Quando um consumidor 

paga a um prestador de serviço de distribuição de água para consumo humano, ou quando usa o serviço de uma lavandaria em vez de 

adquirir uma maquina de lavar roupa, está a responsabilizar o detentor do serviço a prestá-lo com a maior qualidade, de forma eficaz e 

eficiente  e com maior durabilidade. Por outro lado, são modelos que funcionam numa base local ou regional o que constitui uma oportunidade

de combater o dumping social e ambiental resultante de uma globalização descontrolada e contribuem para a redução de assimetrias sociais e 

económicas de uma região.

A simbiose territorial em Alqueva é um dos grandes desafios que a EDIA assume para o futuro, entendendo-a como a cooperação entre empresas no 

âmbito da gestão de recursos e com a concretização de sinergias entre entidades situadas neste território.

Prosseguindo os objetivos dos fins múltiplos do Empreendimento e as responsabilidades assumidas em nome do Estado português, os desafios que 

atualmente se colocam à Empresa residem na melhoria continua do serviço de distribuição de água e gestão integrada das diversas infraestruturas que 

constituem o EFMA, orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que permitam ganhos qualitativos na eficiência do serviço, a incorporação de 

tecnologia inovadora nas várias componentes do Empreendimento, o desenvolvimento económico e social da região, enquanto entidade de fins públicos que atua no 

setor prioritário da utilização de recursos naturais e energia.

Este modelo de gestão integrada  do Empreendimento, já avaliado em termos económico-financeiros, permitirá evoluir para uma abordagem de ecologia territorial, em que 

analisados os principais fluxos existentes no território através do planeamento integrado, permitirá fomentar novas formas de cooperação entre as partes interessadas e de 

gestão conjunta de determinados serviços ou equipamentos tais como a logística, os resíduos agrícolas ou os transportes. Este modelo de gestão integrada de Alqueva, assente

no recurso água coloca o desafio de se transitar de um padrão de competição para um padrão de cooperação e as motivações para atuar na sustentabilidade do EFMA advêm, entre 

outros, de aspetos como os potenciais ganhos de eficiência no uso dos recursos hídricos, os impactes ambientais associados ao Empreendimento e às atividades económicas dele 

decorrentes, o desenvolvimento de atividade económica e criação de mais valias no território, a fixação da população, a incorporação da inovação e do empreendedorismo, o aumento da 

resiliência da região à mudança climática nomeadamente na garantia do recurso de água e na minimização de eventos extremos como a seca e o contributo da região para o incremento e 

sustentabilidade da economia nacional.

Assumidos os  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela EDIA, o futuro passará seguramente pela sua implementação, uma vez acreditarmos que o caminho até agora seguido pela Empresa

só terá continuidade se focados nos determinantes que nos trouxeram até aqui, prosseguirmos o nosso trabalho orientados pelos princípios do desenvolvimento sustentável e traçarmos a nossa 

estratégia para os desafios que atualmente se colocam à região, ao país e à globalidade das nações como um todo.
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GRANDES NÚMEROS

2016

114.165 ha
Área beneficiada efetiva

72%
Taxa de Adesão anual

4.526.401 m
Água fornecida para abastecimento 

público

230.921.715 m
Água fornecida para rega

26.214.848,65 €
Valor económico gerado

23.816.342,50 €
Volume de Negócios

50%
EBITDA

2.400 M€
Investimento total (1995 - 2016)

8.722.210,11€
Fundos comunitários

182
Total de Trabalhadores

1.854 Km
Sistema Global de Alqueva concluído

29.255 ha
Área monitorização ambiental

Missão

Conceber, executar, construir e explorar o Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA), contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e 

social da sua área de intervenção, a que correspondem 20 concelhos dos 

distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.

Visão

Ser uma empresa de referência nas suas áreas de atuação, orientada 

estrategicamente com base nos eixos prioritários do Empreendimento, assente 

no recurso Água e no aumento da produção e rentabilização dos investimentos 

nas infraestruturas criadas.

Valores

Preservação da água enquanto recurso escasso e estratégico.

Conservação pelo uso sensato dos recursos naturais.

Promoção de valor em toda a área do Empreendimento.

Qualificação do território através das pessoas.

 Certificações 

Modo de Produção Biológico – Parque de Natureza de Noudar 

FSC Forest Stewardship Council – Parque de Natureza de Noudar 

WildLife Estates – Parque de Natureza de Noudar 

Norma ISO 9001:2008 – Produção e fiscalização cartográfica, topografia e cadastro – Centro de Cartografia 
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Criada em 1995, pelo Decreto-Lei nº 32/95, de 11 de fevereiro, a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas de Alqueva, S.A., é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos  

pertencente ao setor empresarial do Estado e desenvolve toda a sua atividade em território nacional 

em 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.

Com sede em Beja, centro da região beneficiária, a EDIA tem uma orientação estratégica baseada nos 

eixos prioritários do aproveitamento do Empreendimento assente no recurso "Água" e no aumento da 

produção e rentabilização dos investimentos nas infraestruturas criadas.

Enquanto empresa de capitais exclusivamente públicos, a EDIA atua como instrumento para a 

prossecução de políticas públicas nos domínios do abastecimento de água, da promoção do regadio, 

da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento regional.

Com a entrada em exploração de algumas infraestruturas do Empreendimento, o Decreto-Lei 

N.º 42/2007, de 22 de fevereiro, vem definir o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, 

manutenção e conservação das infraestruturas que integram o EFMA, modifica os estatutos da 

EDIA, revoga os Decretos-Lei N.º 32/95, de 11 de fevereiro, N.º 33/95, de 11 de fevereiro e N.º 

335/2001, de 24 de dezembro, concretizando, desta forma, a recentralização dos objetivos da 

EDIA, enquanto entidade gestora do EFMA.  

Posteriormente ao Decreto-Lei N.º 42/2007, de 22 de fevereiro, foi publicado o Decreto-Lei N.º 

313/2007, de 17 de setembro, que aprovou as bases do contrato de concessão entre a EDIA e o 

Estado Português, com vista à utilização do domínio público hídrico afeto ao EFMA, para fins de 

rega e exploração hidroelétrica, tendo sido atribuída à EDIA a concessão da gestão e exploração do 

Empreendimento e a titularidade, em regime de exclusividade, dos direitos de utilização privativa 

do domínio público hídrico afeto ao EFMA para fins de rega e exploração hidroelétrica, por um 

período de 75 anos.

A entrada em exploração dos primeiros perímetros veio manifestar a necessidade de harmonizar o 

tarifário a aplicar no âmbito do sistema, em função das diferentes condições de fornecimento de 

água. É neste âmbito que surge o Decreto-Lei N.º 36/2010, de 16 de abril, que altera o Decreto-Lei 

N.º 42/2007, de 22 de fevereiro, e que aclara aspetos da envolvente económica e financeira do 

empreendimento, com vista à otimização da gestão de recursos e à garantia da sustentabilidade 

económica futura da empresa, adequando ainda o enquadramento legal do EFMA ao novo quadro 

legal da gestão e utilização dos recursos hídricos constante na Lei da Água, no regime de utilização 

dos recursos hídricos (Decreto-Lei N.º 226-A/2007, de 31 de maio) e no regime económico 

e financeiro dos recursos hídricos (Decreto-Lei N.º 97/2008, de 11 de junho).

A fixação de um tarifário diferenciado e dotado de uma maior flexibilidade, quer em 

função das distintas condições de fornecimento da água pela EDIA, quer em função 

do uso a que se destina a água fornecida, veio assim a possibilitar a aferição do valor 

a fixar, não apenas em função das diferentes condições de exploração e fornecimento 

de água, mas também do respetivo ajuste à medida da entrada em funcionamento de 

cada uma das componentes da rede secundária.

O Despacho N.º 9000/2010, publicado a 26 de maio, aprovou o tarifário que estabelece 

o preço da água destinado à rega para uso agrícola fornecida pela EDIA no âmbito 

do serviço público de águas do EFMA, com efeitos a partir de 01 de junho. O valor do 

tarifário pelo fornecimento de água para uso agrícola no primeiro ano é reduzido a 

30% dos valores indicados, aumentando anual, automática, progressiva e linearmente 

a partir do ano subsequente, até perfazer os 100% no oitavo ano. Em 2013, o tarifário 

de rega para Alqueva foi atualizado com base no Índice de Preços ao Consumidor (0,15%).

Em 2013, a 8 de abril, é celebrado com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR), do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (MAMAOT), o contrato de concessão relativo à gestão, exploração, 

manutenção e conservação das infraestruturas da rede secundária do EFMA.

A 31 de dezembro de 2016, a EDIA, contava nos seus quadros com 182 colaboradores 

(91 são do sexo feminino e 91 do sexo masculino). Os colaboradores da EDIA são 

maioritariamente originários da Região e estão divididos pelas áreas técnicas da 

Empresa, tais como, engenharia, economia, gestão, direito, biologia, ambiente, 

arqueologia, entre outras.
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Localizado em pleno Alentejo, o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), sob gestão e exploração da EDIA, tem influência direta 

nos concelhos abrangidos pela albufeira de Alqueva e naqueles que beneficiam com a instalação de novos perímetros de rega ou são servidos 

pelo abastecimento público.

O Alentejo corresponde a cerca de 1/3 do território de Portugal Continental. É uma região com baixa densidade populacional, apenas 5% da 

população, com elevados índices de despovoamento e de envelhecimento. O Produto Interno Bruto per capita está abaixo da média nacional.

O EFMA é um projeto centrado na barragem de Alqueva. A partir daqui, interligam-se barragens garantindo a disponibilidade de água, mesmo em 

períodos de três anos consecutivos em seca extrema, a uma área aproximada de 10 000 km2, divididos pelos distritos de Beja, Évora, Portalegre 

e Setúbal, abrangendo um total de 20 concelhos.

A albufeira de Alqueva, a maior da Europa, estende-se por 83 km ao longo dos concelhos de Moura, Portel, Mourão, Reguengos de Monsaraz e 

Alandroal, ocupando uma área de 250 km2. A capacidade total de armazenamento da albufeira de Alqueva é de 4 150 milhões de m3, sendo de 3 

150 milhões de m3 o seu volume utilizável em exploração normal.

O Sistema Global de Rega, centrado na barragem de Alqueva, interliga barragens e garante disponibilidade de água. É constituído por um 

conjunto de 69 barragens, reservatórios e açudes, 382 km de rede primária que permite fazer a ligação entre as barragens do Sistema,  1 620 

km de extensão de condutas na rede secundária para levar a água às parcelas dos agricultores, 47 estações elevatórias, 2 centrais 

hidroelétricas, 5 centrais mini-hídricas e duas centrais fotovoltaicas. 

A EDIA, enquanto empresa responsável pela conceção, construção, exploração e rentabilização do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, centra estrategicamente a sua atividade nos eixos prioritários da gestão do EFMA, assente no recurso “Água” e no aumento e 

rentabilização dos investimentos nas infraestruturas criadas.

Alqueva tem vindo a afirmar-se como o principal projeto estruturante do Alentejo, região que beneficiará de um conjunto de infraestruturas 

que potenciam o seu desenvolvimento de forma integrada, sustentada e multissetorial.

A complexidade e funcionalidades do EFMA obrigam uma visão integrada e multifuncional deste território, centrada em dois grandes eixos: 

tornar o Alentejo a principal região de agricultura competitiva e com dimensão de regadio em Portugal e simultaneamente, desenvolver 

económica e socialmente, contribuindo para o bem-estar das populações, desenvolvimento este sempre assente no recurso água.

A gestão e exploração de infraestruturas, o estímulo à atividade económica e a promoção do uso racional dos recursos naturais são três áreas 

agregadoras da atividade da Empresa.

A EDIA considera que o seu posicionamento deve contribuir para aumentar a notoriedade dos seus ativos a através deles para a qualificação e 

desenvolvimento da região.

No cumprimento deste objetivo, destaca-se em 2016, o esforço promocional da marca Alqueva que contribui para estimular o 

desenvolvimentosocioeconómico da região. Associada ao serviço de distribuição de água, a marca Alqueva assume o estatuto de uma marca 

territorial e diferenciadora, associada a novos elementos de competitividade.

A EDIA, através da gestão do EFMA, garante, fornece e gere o serviço de água originário na barragem de Alqueva. A proposta de valor da EDIA é 

pioneira, oferecendo serviços e tecnologias únicos e inovadores que vão muito além do fornecimento de água. É o nome ALQUEVA com todas as 

suas mais-valias, o veículo utilizado para comunicar o potencial desconhecido da região e atrair novos clientes e investidores para a mesma, 

qualificando o território.
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A EDIA nasce do compromisso assumido pelo Estado Português, quando através da Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 8/96, de 4 de Janeiro, o XIII Governo decide: (…) avançar 
inequivocamente com o projecto de Alqueva, reorientando-o à luz dos princípios e objectivos da 
política de desenvolvimento regional e do cumprimento dos requisitos exigidos pela gestão 
ambiental que informam o seu Programa, assegurando o seu financiamento através das mais 
adequadas combinações de recursos nacionais e comunitários. Determinou ainda, o 
prosseguimento pela EDIA, sem interrupções, do programa do Empreendimento, ficando o 
Governo incumbindo de preparar uma ação integrada de desenvolvimento para a zona de 
influência do Empreendimento de Alqueva.

O grande objetivo do EFMA passa pela criação de condições para promover o desenvolvimento 
regional nas suas vertentes económica e social, sendo concebido como um instrumento numa 
área importante do Alentejo e procurando ter um efeito valorizador dos recursos naturais e na 
revitalização e dinamização da atividade económica nesta região e de fixação das suas 
populações.

O conceito de desenvolvimento que presidiu à sua conceção apela, desde sempre à 
responsabilidade corporativa, atento às exigências ambientais e de ordenamento físico e 
económico da zona onde o Empreendimento faz recair a sua influência direta e indireta.

A EDIA quer ter a certeza de que o trabalho que desempenha no dia-a-dia é coerente com os seus 
valores e aspirações. A nossa preocupação principal é afirmarmos a participação da Empresa e de 
cada um dos seus trabalhadores, na promoção das mudanças necessárias no território onde 
desenvolvemos toda a nossa atividade, promovendo os valores da boa governança, modificando 
hábitos que ajudem a reduzir o impacte ambiental, envolvendo-nos diretamente em ações 
sociais que beneficiem as nossas comunidades, entre outros exemplos.

As práticas de gestão sustentável são intrínsecas ao posicionamento da EDIA e à forma como 
operacionaliza o dia-a-dia da organização, refletindo-se no propósito da sua criação, enquanto 
catalisador do desenvolvimento regional numa das regiões mais carenciadas de Portugal.
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Estrutura de Governação

Conselho de Administração

A governação da EDIA SA é assegurada por um Conselho de 

Administração composto por três membros (todos executivos), o 

presidente e dois vogais eleitos em Assembleia Geral para mandatos de 

três anos.

A eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2015-2017 

decorreu em 2015, mantendo-se o Conselho de Administração da EDIA 

com a mesma composição.

Cabe igualmente à Assembleia Geral eleger um Conselho Fiscal e um 

Revisor Oficial de Contas, que garantam a fiscalização das contas.

O Conselho de Administração nomeia com alguma regularidade equipas 

multidisciplinares para gestão e acompanhamento de projetos 

transversais na Empresa.

O Presidente do Conselho de Administração não exerce funções de 

diretor executivo, não existindo na estrutura organizacional da EDIA 

este cargo.

O acionista transmite as suas recomendações ou orientações nessa 

qualidade e em sede de Assembleia Geral ou por via do exercício do 

poder de tutela que é exercido sobre a empresa que tem como único 

acionista o Estado.

Não existe componente de remuneração variável para os membros do 

órgão de governação hierarquicamente mais elevado que tenha em 

conta os parâmetros referidos, nem cláusulas remuneratórias 

específicas para a rescisão ou saída dos referidos membros.

O processo para a determinação das qualificações e competências 

exigidas aos membros do órgão de governação hierarquicamente mais 

elevado são da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Florestas 

e Desenvolvimento Rural, entidade que tutela superiormente, a 

atividade da EDIA.

Da mesma forma, é responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, o processo para a avaliação de 

desempenho referente à execução das atividades desenvolvidas pelos 

membros do Conselho de Administração. 

A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de Março, aprovou os Princípios de Bom Governo (PBG) das empresas do Setor Empresarial do 

Estado (SEE), com o objetivo de assegurar a melhoria e transparência do governo societário.

O conjunto de documentos que instruem os Princípios do Bom Governo encontra-se disponível para consulta no site www.edia.pt no seguinte endereço: 

http://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/principios-de-bom-governo/57

Instrumentos de Bom Governo

Código de Ética

As normas gerais de conduta do Código de Ética aplicam-se a todos os 

trabalhadores da EDIA, entendendo-se como tais, todos os membros dos órgãos 

sociais, dirigentes e demais trabalhadores da Empresa. Este Código é 

disponibilizado a todos os membros da Organização existindo igualmente um 

canal de comunicação e de resolução de dúvidas. 

A EDIA assume este Código como instrumento privilegiado na resolução de 

questões éticas, garantindo a conformidade deste com as práticas legais a que 

está sujeita.

O Código de Ética vem expressar o compromisso da Empresa com uma conduta 

ética nos seus relacionamentos internos e externos, tendo como objetivo, o 

reforço dos seus padrões e a criação de um ambiente de trabalho que promova o 

respeito, a integridade e a equidade.

Mais do que um compromisso, este Código de Ética reflete a vontade de 

prosseguir um caminho de melhoria contínua de um grupo empresarial que 

assume como princípios estruturantes da sua ação, o respeito pelos direitos dos 

trabalhadores, a responsabilidade da defesa e proteção do meio ambiente, a 

transparência nas suas relações com o exterior e a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável.

 
Princípios e Normas do Código de Ética 

· Cumprimento da Legalidade 

· Salvaguarda dos Bens Patrimoniais 

· Lealdade 

· Confidencialidade e Sigilo Profissional 

· Governo da Sociedade 

· Responsabilidade 

· Relações Institucionais com Outras Entidades 

· Divulgação e Fiabilidade da Informação 

· Conflito de Interesses 

· Integridade 

· Relações Interpessoais e Ambiente de Trabalho 

· Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação 

· Relações com os Fornecedores e os Parceiros 

· Relações com a Comunicação Social 

· Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável 

 

O Código de Ética encontra-se disponível para consulta no site www.edia.pt no 

seguinte endereço:

http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/57_codigo_etica_wxfmq6miqg.pdf
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Sistema de Controlo de Riscos

A atividade da EDIA encontra-se, à semelhança de outras organizações, sujeita a situações que 

a podem afetar adversamente, particularmente em contextos de mudança como o que 

atravessamos. Torna-se assim necessário que as organizações consigam desenvolver 

estratégias de convivência com a incerteza, nomeadamente antecipando as ameaças, mas 

também identificando as oportunidades, que podem afetar a persecução dos seus objetivos.

A EDIA pretende alcançar uma gestão integrada do risco, no sentido de uma cultura integrada 

em processos consistentes dispersos pela Empresa, que permitam uma gestão integral e 

central, otimizando o nível de risco que pode ser assumido no cumprimento dos seus objetivos.

A gestão de risco deve constituir uma ferramenta da Governação, incorporada em todos os 

processos internos, constituindo um desafio transversal a todos os trabalhadores da Empresa.

O sistema de Controlo de Riscos encontra-se disponível para consulta no site www.edia.pt 

no seguinte endereço:

http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/57_sistemas_controlo_riscos_bc0vsvyk9y.pdf

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações conexas identifica as principais áreas 

que, potencialmente, poderão ser sujeitas à ocorrência de atos de corrupção, bem como os 

respetivos riscos daí decorrentes e os controlos instituídos pela Empresa visando a sua 

mitigação. Pretende também reforçar a cultura da empresa e respetivos trabalhadores no que 

respeita a comportamentos éticos e boas práticas no relacionamento comercial com clientes, 

fornecedores e demais entidades. 

Neste Plano é efetuada a identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos 

de corrupção e infrações conexas. Com base na identificação dos riscos, são indicadas as 

medidas adotadas que previnem a sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo 

interno, segregação de funções, definição prévia de critérios gerais e abstratos, 

designadamente na concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, 

nomeação de júris diferenciados para cada concurso, programação de ações de formação 

adequada). Está prevista a elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano.

Comunicação Interna

A comunicação interna dentro da Empresa, assume especial importância dada a sua dispersão 

no território e o isolamento de grande parte das instalações na área de intervenção. 

Os principais meios de comunicação interna centram-se na intranet e nos sites da Empresa, 

www.edia.pt, www.alqueva.com.pt, www.museudaluz.org.pt, www.parquenoudar.com.

Não existem mecanismos formais definidos relativamente à comunicação entre o Conselho de 

Administração e os trabalhadores, estando o órgão de governação disponível para ouvir 

eventuais exposições ou pretensões dos mesmos.
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A EDIA aposta no envolvimento das partes interessadas como forma de 

contribuição ativa para o desenvolvimento sustentável do território em 

que se insere.

Por “Partes Interessadas” ou stakeholders, deve entender-se pessoas 

singulares ou coletivas com quem a EDIA se relaciona nas suas 

atividades comerciais, institucionais e sociais que possam ter interesse 

legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética da Empresa e 

dos seus colaboradores.

Os principais atores a nível territorial estão identificados, são 

estabelecidas múltiplas parcerias, é privilegiado o contato direto com a 

comunidade e todo o relacionamento institucional e empresarial 

desenvolvido pela EDIA, conduzem à prossecução dos seus objetivos.

Considerando as sinergias que advêm de uma gestão participada e a 

importância do envolvimento dos agricultores, das suas associações e 

organizações mais representativas, assim como das entidades da 

administração pública com competências no setor e no território do 

regadio de Alqueva, foi criado um fórum representativo e de discussão 

alargada, que tem como principal função, habilitar os decisores com 

propostas ou medidas concretas com impacte sobre a região.

O CAR Alqueva – Conselho para o Acompanhamento do Regadio de 

Alqueva tem como objetivo, acompanhar a exploração da componente 

hidroagrícola do Empreendimento, de forma a salvaguardar o uso 

eficiente da água para rega, a produtividade, rentabilidade e 

competitividade da agricultura praticada no âmbito do EFMA.

Este órgão nacional de natureza consultiva, congrega as diversas 

sensibilidades e os diferentes interesses em torno da componente 

hidroagrícola do EFMA, e constitui um fórum de debate e de reflexão útil 

na procura de consensos alargados e na formulação de contributos 

relevantes para o desenvolvimento responsável de Alqueva.

Além do CAR Alqueva, a EDIA participa ativamente em organizações e 

órgãos de natureza consultiva e executiva, com o objetivo de 

acompanhar as principais tendências nos temas relevantes para a 

Empresa. 
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1. TABELA GRI – G4

SUMÁRIO GRI

CONTEÚDOS PADRÃO -ESPECÍFICOS         2016 ODS  Página 

ECONÓMICOS 

ASPETO MATERIAL: Desempenho Económico  

G4-DMA Reportado no capítulo 4   16 

G4-EC1    53 

G4-EC2    53 

G4-EC3    53 

G4-EC4    53 

ASPETO MATERIAL: Impactos Económicos Indiretos  

G4-DMA Reportado nos capítulos 4 e 6   24, 39 

G4-EC7    53 

G4-EC8    53 

AMBIENTAIS 

ASPETO MATERIAL: Energia 

G4-DMA Reportado no sub capítulo 5.2   43 

G4-EN3    54 

ASPETO MATERIAL:  Biodiversidade  

G4-DMA 

G4-EN11 

Reportado no capítulo 3    

55 

G4-EN12    55 

G4-EN13    55 

ASPETO MATERIAL: Emissões  

G4-EN15 

G4-EN17 

   54 

54 

ASPETO MATERIAL: Produtos e Serviços  

G4-EN27   56 

ASPETO MATERIAL: Conformidade  

G4-EN29   54 
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SOCIAIS 

Subcategoria: Práticas Laborais  e Trabalho Condigno  

ASPETO MATERIAL: Emprego  

G4-DMA Reportado no capítulo 7    

G4-LA1    57 

ASPETO MATERIAL: Relações Laborais  

G4-LA4    57 

ASPETO MATERIAL: Saúde e Segurança no Trabalho  

G4-LA6    57 

ASPETO MATERIAL:  Formação e Educação  

G4-LA9 

G4-LA10 

   57 

57 

G4-LA11    58 

ASPETO MATERIAL: Diversidade e Igualdade de Oportunidades  

G4-LA12    58 

ASPETO MATERIAL: Igualdade de Remuneração entre Mulheres e Homens  

G4-LA13   59 

Subcategoria: Direitos Humanos  

ASPETO MATERIAL:  Investimentos  

G4-HR1   59 

Subcategoria: Sociedade  

ASPETO MATERIAL:  Comunidades Locais      

G4- SO1    59 

ASPETO MATERIAL:  Combate à Corrupção      

G4-SO3    49 

G4-SO5    59 

ASPETO MATERIAL:  Conformidade      

G4- SO8    60 
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INDICADOR Valor  

Indicadores Económicos - EC 

 2015 2016 

Aspeto Material: DESEMPENHO ECONÓMICO    

EC1 

 

Valor económico direto gerado 

e distribuído (milhares de 

euros). ODS-9 

Valor 

económico 

direto gerado  

23.257.408,00  26.214.848,65 

Valor 

económico 

direto 

distribuído 

20.703.837,00  22.445.063,16 

Valor 

económico 

acumulado 

2.553.571,00  3.769.785,49 

Volume de 

negócios 
20.831.000,00  23.816.342,50 

Resultado 

liquido 
-10.903.248,00  -14.076.368,65 

EBITDA / 

Vendas   % 
39 50 

Encargos com 

colaboradores  
5.743.261,00  6.066.878,14 

Pagamentos a 

fornecedores  
177.826.690,00  39.422.533,15 

Imposto 

Rendimento 

58.117,00 95.085,58 

   

EC2 Implicações financeiras e 

outros riscos e oportunidades 

para as atividades da 

organização, devido a 

mudanças climáticas. ODS -13 

Reportado nos capítulos 2, 3, 5 e 6  
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INDICADOR Valor  

Indicadores Económicos - EC 

 2015 2016 

   

EC3 Cobertura das obrigações 

referentes ao plano de 

benefícios definidos pela 

organização.  

 

A EDIA não tem um plano de benefícios definido 

para os seus trabalhadores  

EC4 

Apoio financeiro 

significativo recebido do 

Governo (€).  

 

Fundos 

comunitários  
137.095.959,70  8.722.210,11  

PIDDAC 2.100.666,00  -483.208,00  

Fundo de 

coesão 
54.237.912,00  5.566.923,00  

FEADER 6.302.000,70  -2.738.179,18  

FEDER 76.556.047,00  5.628.378,93  

 

Aspeto Material: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS  

  

EC7 

Desenvolvimento e impacto de  

investimentos em 

infraestruturas e serviços 

oferecidos. ODS -9 
Reportado no capítulo 4  

EC8 

Impactos económicos indiretos 

significativos, inclusive a 

extensão dos impactos  Reportado no capítulo 4 
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Valor  

Indicadores Ambientais - EN 

 2015 2016 

Aspeto Material: ENERGIA   

  GASÓLEO (Gj/ano)  

= Consumo gasóleo 

l/ano x 0,036 Gj/l  

7.014,99  7.191,62 

EN3 
Consumo de energia dentro da 

Organização  (GJ). ODS-7,12,13 

EDIFICIOS (Gj/ano)  

=Consumo Kw x 0,0036 

Gj/Kw 

946,71 996,93 

EXPLORAÇÃO  

(Gj/ano)  

=Consumo Kw x 0,0036 

Gj/Kw 

312.766,00 407.824,00 

 

Aspeto Material: EMISSÕES  

EN15 Emissões diretas de gases de 

efeito de estufa  (CO2t). ODS-

12,13,15 

GASÓLEO  

=consumo gasóleo l x 

0,036 Gj/l x 0,0741 t  

CO2/Gj  CO2 (t) 

 

519,81 

 

 

532,93 

 

 

INDICADOR 

 
Valor  

 2015 2016 

   

CONSUMO ELÉTRICO  

Edifícios 

=consumo eletricidade 

KWh x230,00g 

CO2/KWh x 10 -6  CO2(t) 

 

 

60,50 

 

 

63,70 

Exploração  

=consumo eletricidade 

KWh x 230,00g 

CO2/KWh x 10 -6  CO2 (t) 

 

19.982,27 

 

26.055,42 

 

EN17 

 

Outras emissões indiretas de 

gases com efeito de estufa 

relevantes por peso.  ODS -

12,13,15 

 

Adicionalmente, existem outros bens e serviços, dos quais 

resultam emissões indiretas de GEE:  

- Execução de empreitadas;  

- Transporte de materiais e equipamentos;  

- Deslocações associada s a Bens / Serviços.  
Acrescem emissões associadas a deslocações de 

trabalhadores em viaturas próprias, nomeadamente casa 

– empresa / empresa – casa. 

 

 
Aspeto Material: CONFORMIDADE  

EN29    Valor monetário de multas 

significativas e número total 

de sanções não monetárias 

aplicadas em decorrência da 

não conformidade com leis e 

regulamentos ambientais (€)  

 00,00  00,00  
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Aspeto Material: BIODIVERSIDADE

EN11 – Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas dentro ou nas adjacências 

de áreas protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade. ODS-15

Considera-se que a área do Sistema Alqueva-Pedrogão apresenta um elevado índice de 

biodiversidade. As albufeiras de Alqueva e Pedrógão sobrepõem-se com um Sítio da Rede Natura 

2000 e duas ZPE. Estas albufeiras são as origens de água para todo o Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva. Com a construção destas duas albufeiras surgiram diversas espécies de aves 

aquáticas na região, sendo que a albufeira de Alqueva tem importantes locais de nidificação de 

ciconiiformes e de gaivinas. Em 2015 surgiu o primeiro ninho de Guinho, no troço internacional do 

Guadiana que reflete o sucesso do projeto de “Reintrodução da Águia-Pesqueira como nidificante em 

Portugal”, com o seu centro de reintrodução em Alqueva. É uma área com importância para as aves 

aquáticas principalmente no inverno.

Das manchas de regadio que estiveram em exploração ou em construção entre os anos até 2015, 

identifica-se o Bloco de Rega de Alvito-Pisão como estando sobreposto parcialmente com uma ZPE e 

os Blocos de Rega de Serpa, Monte-Novo, Cinco Reis-Trindade e São Pedro-Baleizão ficam próximos 

de Sítios da Rede Natura 2000 e Zonas de Proteção Especial. Estas áreas são zonas que a EDIA 

infraestruturou com vista à implementação de agricultura de regadio. Os terrenos são na sua maioria 

de particulares que ficam com água disponível para desenvolver a atividade agrícola que 

pretenderem.

EN12 – Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a 

biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade situadas fora de 

áreas protegidas. ODS-15

Durante a fase de construção da Rede Primária e Rede Secundária do EFMA os impactes na 

biodiversidade podem ser divididos em:

- Temporários, como a perturbação causada pela circulação de pessoas e máquinas, a qual cessa 

após o período da obra ou a afetação temporária de áreas intervencionadas (caso das estruturas 

que ficam enterradas como os sifões, condutas sob pressão, etc.);

- Permanentes, como a afetação de habitats nas áreas onde são construídas as infraestruturas 

(represamento de linhas de água, destruição de manchas de habitats, etc.).

De forma temporária podem ser afetados pela perturbação causada pelas obras em curso as 

espécies sensíveis (p. ex. avifauna), habitats e espécies de flora presentes nas áreas 

intervencionadas (p. ex. charcos temporários, Linaria ricardoi, etc.).

As infraestruturas lineares construídas, como os canais a céu aberto para adução de água, 

apresentam dois tipos de efeito, o efeito barreira e o efeito armadilha. O efeito barreira provoca a 

fragmentação de habitats e dificulta a circulação de espécies entre áreas de habitat preferencial. O 

efeito armadilha destas infraestruturas pode provocar a mortalidade de espécies de fauna.

A implementação do EFMA inclui um transvase entre as bacias hidrográficas do Guadiana e Sado. 

Este transvase pode ter impactes nas comunidades biológicas próprias de cada bacia hidrográfica 

e na proliferação de espécies exóticas.

O represamento de linhas de água, para além dos impactes a jusante das barragens 

(que afetam o caudal, as galerias ripícolas, a constituição das comunidades 

faunísticas), fomentam a proliferação de espécies exóticas mais adaptadas a regimes 

lênticos como são as albufeiras integradas no EFMA. As albufeiras de Alqueva e 

Pedrógão contribuem para a regularização dos caudais, o que pode ter benefícios para 

as populações na envolvente destas albufeiras e a jusante de Pedrógão (a 

disponibilidade de água deixa de ser um fator limitante sazonal e reduz as 

consequências associadas a fenómenos extremos, como as cheias e secas). O 

represamento do rio Guadiana pode no entanto ter efeitos negativos na área do 

estuário, com a redução do aporte de sedimentos, alteração de parâmetros físico-

químicos da água que poderão afetar espécies adaptadas a este tipo de ecossistema.

As novas albufeiras associadas ao EFMA favorecem a colonização destas zonas por 

espécies de aves aquáticas, menos comuns nesta zona do território. No entanto a 

utilização destes novos planos de água potenciam a dispersão de espécies exóticas 

invasoras. No caso do EFMA são bastante preocupantes espécies como o mexilhão-

zebra, o jacinto-de-água e outras espécies de ecossistemas aquáticos de água doce.

Decorrente da exploração do EFMA, ocorrem alterações do uso do solo que podem ser 

consideradas como um impacte negativo para a biodiversidade de aves estepárias da 

área. A disponibilidade hídrica criada pelo EFMA, favorece a conversão de práticas de 

agricultura de sequeiro para agricultura de regadio, o que pode levar à alteração para 

culturas menos propícias a espécies dependentes de habitats pseudo-estepários como 

o francelho, o tartaranhão-caçador, o sisão ou a abetarda. As alterações para regimes 

culturais mais intensivos propiciam a utilização de fito-fármacos que afetam de forma 

negativa a biodiversidade da área em que são aplicados. A reconversão de terrenos 

abandonados para áreas cultivadas, promove a recuperação de edificações 

degradadas e sua utilização, que pode ter impactes na reprodução de espécies como o 

francelho, coruja-das-torres ou rolieiro, que vêm reduzidas o número de cavidades 

para nidificação. No entanto, a área de influência do EFMA localiza-se numa área com 

elevado risco de suscetibilidade à desertificação e às alterações climáticas, pelo que a 

conversão de uma agricultura de sequeiro para uma agricultura de regadio, poderá 

constituir uma área tampão que atenue este tipo de alterações.

O regime de exploração das albufeiras implica a variação da cota que pode baixar ou 

aumentar consoante as necessidades e a gestão do recurso. A variação da cota nas 

albufeiras de Alqueva e do Pisão tem um elevado impacte em espécies de aves que 

utilizam ilhas temporárias, com pouca vegetação para nidificar. Na época de 

nidificação, caso a cota suba após a postura, pode perder-se uma época de reprodução 

para espécies com estatuto de conservação Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente em 

Perigo como a gaivina-dos-pauis, gaivina-comum, chilreta, tagaz ou gaivina-preta.

A presença de jacinto-de-água no troço a montante da albufeira de Alqueva, caso 

evolua para manchas maiores, poderá afetar significativamente as espécies aí 

existentes e a qualidade da água, provocando desequilíbrios no sistema.

EN13 – Habitats protegidos ou restaurados. ODS-15

A área envolvente da albufeira de Alqueva é considerada uma área com elevado valor 

de biodiversidade, onde existem habitats diversificados que albergam diversas 

espécies de fauna e flora. As penínsulas existentes na albufeira de Alqueva, ou seja, as 

porções de terreno, de forma estreita e alongada, que se desenvolvem 

perpendicularmente à margem, apresentam elevado valor ambiental, nas quais se 

pode potenciar a proteção dos habitats aí presentes. Estas, encontram-se em zonas 

expropriadas no contexto da criação da Albufeira, onde não são realizadas atividades 

agrícolas ou pecuárias, nas quais é possível promover a regeneração natural e 

incrementar a sua adequabilidade para um conjunto de espécies da fauna e da flora, 

facilmente alcançável devido à curta distância a que se encontra da água, elemento 

catalisador no contexto dos processos biológicos que se pretendem promover. 

A EDIA, no âmbito da candidatura “Estratégia para a conservação de ilhas e penínsulas 

de Alqueva”, financiada pelo INALENTEJO, desenvolveu medidas que permitiram 

proteger os habitats existentes em 14 penínsulas através do impedimento de acesso a 

animais domésticos (de forma a evitar o sobrepastoreio e pisoteio) e veículos 

pesados. Desta forma foram instaladas em 2012, vedações e passagens canadianas 

em zonas apropriadas que permitiram proteger não apenas a área das penínsulas, mas 

também de algumas ilhas temporárias, que com a descida da cota possam ficar 

ligadas às penínsulas. 

A implementação desta medida permite proteger 3,6 km2 de terreno. Em 2014 foi 

realizado o acompanhamento periódico destas estruturas de forma a verificar o seu 

estado de conservação e confirma-se a regeneração da vegetação das mesmas.

A espécie de flora Linaria ricardoi é uma espécie prioritária, listada nos Anexos II e IV da 

Directiva Habitats (92/43/CEE), considerada em Perigo Crítico e apresenta uma 

distribuição muito localizada, estando presente na área de alguns blocos de rega do 

EFMA, nomeadamente os Blocos de Rega de Alvito-Pisão, Pisão, Ferreira e Valbom. 

Esta espécie aparece em grande parte associada a olivais de sequeiro, pelo que, a 

conversão de áreas onde esta espécie ocorre para olival de regadio pode reduzir a sua 

distribuição acentuando o seu estatuto de ameaça. 

No âmbito dos trabalhos de monitorização de Linaria ricardoi realizados pela EDIA, 

identificou-se esta espécie em áreas fora dos blocos de rega (0,2km2). Prevê-se que 

esta área mantenha a espécie (indivíduos e banco de sementes).

As infraestruturas lineares (canais a céu aberto) construídas no âmbito do EFMA 

podem ser fragmentadoras de habitats importantes. Desta forma, as extensões de 

infraestruturas enterradas, reduzem o efeito barreira, mantendo a continuidade de 

manchas de habitat e a conectividade para espécies de fauna que pode continuar a 

circular livremente entre estas áreas, limitando desta forma a sua afetação.
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Aspeto Material: PRODUTOS E SERVIÇOS

EN27 – Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços. ODS-12,13,15

 

Atividade Impactes Medidas 2016 Quantificação 

Represamento de linhas de água Afetação das comunidades 

faunísticas na sua constituição e 

comportamento 

Regime de caudais ecológicos Estuário Guadiana - Trabalhos de monitorização 

não permitem ainda contabilizar  

Caudais do SAP cumpridos a 100% 

Rede primária 

Proliferação de espécies 

exóticas 

Eliminação de espécies exóticas capturadas no âmbito 

de ações de monitorização 

Eliminação de espécies exóticas capturadas em 

100% das ações de monitorização realizadas 

Instalação de barreiras flutuantes para contenção de 

espécies de flora aquática invasoras 

100% das plantas retidas, recolhidas e eliminadas 

Aquisição de duas estações móveis de desinfeção de 

embarcações para prevenção do mexilhão-zebra 

100% das solicitações de desinfeção foram 

realizadas. 

Afetação de habitats Recuperação de áreas na envolvente de albufeiras 100% dos locais estão em recuperação 

Efeito barreira Funcionamento do Dispositivo de Passagem para Peixes Não é possível quantificar 

Criação de albufeiras Afetação de 

habitats/ecossistemas 

Ações de recuperação de habitats ribeirinhos   

   

Transferência de água entre 

bacias hidrográficas 

Afetação de comunidades 

faunísticas 

1- Tamisador 

2- Monitorização transvase (para as medidas de 

minimização da tomada de água do Loureiro) 

 

Proliferação de espécies 

exóticas 

Eliminação de espécies exóticas capturadas no âmbito 

de ações de monitorização 

1-5% de efetivos de espécies exóticas eliminados 

100% dos indivíduos de espécies exóticas 

capturadas eliminadas. 

Construção de infraestruturas Perturbação temporária nas 

áreas em construção 

Acompanhamento ambiental de obra  

Afetação de habitats e espécies  SGA e Acompanhamento Ambiental de Obra  

 

Atividade Impactes Medidas 2016 Quantificação 

Infraestruturas construídas Efeito barreira 1- Criação de passagens que aumentem a permeabilidade da 

infraestrutura a animais terrestres; 

2- Zonas de sifão e canal enterrado que reduzem a área 

fragmentada. 

1- 100% das passagens são utilizadas por animais 

terrestres 

2- Redução em 60% da extensão dos canais a céu aberto, 

através do enterramento das condutas, reduzindo a 

fragmentação 

Efeito armadilha 1- Instalação de vedações que previnem a entrada de 

animais em zonas perigosas e consequentemente a sua 

mortalidade. 

2- Construção de rampas que permitem a fuga do interior 

do canal 

3- Instalação de estruturas que permitem a saída da área 

vedada 

Apenas 2% dos registos obtidos nos trabalhos de 

monitorização, dentro da área vedada, são referentes a 

mortalidade. 

Afetação de habitats e espécies Áreas de sifão ou instalação de condutas.  

Alterações do uso do solo Redução de habitats pseudo-estepários Promoção de culturas de regadio menos danosas para 

espécies de aves pseudo-estepárias 

 

Alteração do regime cultural Sensibilizar para uma reduzida utilização de pesticidas e 

fertilizantes 

 

Redução de processos de desertificação Promover a produção agrícola nas áreas apropriadas  

Degradação dos solos Desenvolvimento de estratégia integrada para a inclusão de 

matéria orgânica no solo na área do EFMA 

 

Afetação de espécies de flora Alargamento da área de monitorização de Linaria ricardoi fora 

das manchas de regadio 

Aumentou em 50% a área de prospeção fora dos Blocos de 

rega 

Implementação do Plano Estratégico de Criação de Condições 

para a Salvaguarda de Linaria ricardoi 

Realizada 1 ação de conservação ex-situ 

Fase de exploração do EFMA Perturbação de Morcegos - Instalação de vedação em 3 abrigos 

- Requalificação da rede de caixas-abrigo 

100% de eficácia na proteção contra a perturbação 

humana e proteção de pessoas e animais 

 

Prevenção, deteção precoce e controlo de 

espécies exóticas 

- Remoção de Jacinto-de-água, 

- Desinfeção de embarcações e equipamentos de pesca; 

- Monitorização de mexilhão-zebra 

100% das plantas encontradas removidas e eliminadas 

100% dos participantes em eventos náuticos com a 

colaboração da EDIA 

Das albufeiras monitorizadas não foi detetada a presença 

de mexilhão-zebra. 
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Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

Praticas Laborais e Trabalho Condigno  

Aspeto Material : EMPREGO   

LA1 

Número total de empregados, 
taxas de novas contratações e 
rotatividade por faixa etária, 
género e região  

Total de 
trabalhadores  

 

188 

 

182 

Sem termo 178 169 

Termo incerto  7 7 

Termo certo  3 6 

Outro tipo de 
contrato 

0 0 

Colaboradores em 
regime de full time 

 

188 182 

  

Taxa de rotatividade 
Global  

0,00 0,00 

Mulheres  0,00 0,00 

Homens  0,00 0,00 

<  25  0,00 0,00 

[25-35]  0,00 0,00 

[36-45]  0,00 0,00 

> 46  0,00 0,00 

Aspeto Material: RELAÇÕES DE TRABALHO  

LA4 Prazos mínimos de notificação 
prévia em relação a mudanças 
operacionais, incluindo se esse 
procedimento é mencionado 
nos acordos de contratação 
coletiva. 

A EDIA não tem definido internamente um período mínimo 
de anúncio sobre mudanças operacionais, respeitando a 
legislação em vigor.  

 

INDICADOR 

 
Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

Aspeto Material: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  

LA6 

Tipo de lesões, dias perdidos, 
índice de absentismo e número 
de óbitos relacionados com 
trabalho 

Taxa de lesões  0 0 

Taxa de doenças 
ocupacionais  

0 0 

Taxa de absentismo  

Mulheres 

Homens 

8 

2 

5 

2 

Número de óbitos  0,00 0,00 

Aspeto Material: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO  

LA9 
Número médio de horas de 
formação por ano, por 
trabalhador e por categoria  

Total de horas de 
formação (h)  

1785 1344 

Administradores e  
Diretores 
Coordenadores 
(h/trabalhador)  

14 0 

Diretores 
(h/trabalhador)  

18 5 

Técnicos superiores 
(h/trabalhador)  

10 5 

Técnicos 
(h/trabalhador)  

8 4 

LA10 

Programas de formação para o 
desenvolvimento de 
competências e aprendizagem 
continua que apoiam a 
continuidade da 
empregabilidade dos 
trabalhadores e para a gestão de 
fim de carreira.  

O Plano de formação anual é o suporte da gestão de toda 
a formação oferecida na Empresa. São objetivos deste 
Plano organizar e tornar visível a informação relati va às 
necessidades formativas que promovem o aumento ou 
consolidação de competências, no âmbito do 
desenvolvimento pessoal e organizacional.  
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INDICADOR 

 
Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

LA11 

Percentagem de trabalhadores 
que recebem regularmente, 
análises de desempenho e de 
desenvolvimento da carreira.  

 

0 0 

Aspeto Material: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES  

LA12 

Composição dos grupos 
responsáveis pela governança  da 
Empresa e relação dos 
trabalhadores por categoria  
funcional, de acordo com o 
género, a faixa etária, as 
minorias e outros indicadores de 
diversidade.  

Administradores H 
(n.º) 

2 2 

Administradores M 
(n.º) 

1 1 

Administradores  <25 
(n.º) 

0 0 

Administradores [25 -
35] (n.º) 

0 0 

Administradores [36 -
45] (n.º) 

2 2 

Administradores  >45 
(n.º) 

1 1 

Diretores 
Coordenadores  H 
(n.º) 

3 3 

Diretores 
Coordenadores  M 

(n.º) 

1 1 

Diretores 
Coordenadores    <25 

(n.º) 

0 0 

Diretores 
Coordenadores  [25-

35] (n.º) 

0 0 

Diretores 
Coordenadores  [36-

45] (n.º) 

2 2 

 

INDICADOR 

 
Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

     

Diretores 
Coordenadores  >45 

(n.º) 
1 1 

Diretores H (n.º)  14 14 

Diretores M (n.º) 9 9 

Diretores <25 (n.º) 0 0 

Diretores [25-35] (n.º) 0 0 

 Diretores [36-45] (n.º) 13 10 

Diretores >45 (n.º) 10 12 

Técnicos  Superiores 
H (n.º) 

36 36 

Técnicos  Superiores  

M (n.º) 
59 59 

Técnicos  Superiores 
<25 (n.º) 

0 0 

Técnicos  Superiores  

[25-35] (n.º) 
21 13 

Técnicos  Superiores 
[36-45] (n.º) 

54 62 

Técnicos  Superiores  

>45 (n.º) 
20 27 

Técnicos H (n.º)  37 37 

Técnicos M (n.º) 26 26 

Técnicos  <25 (n.º) 1 0 

Técnicos [25-35] (n.º) 9 5 

Técnicos [36-45] (n.º) 34 29 

Técnicos  >45 (n.º) 19 17 
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INDICADOR 

 
Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

Aspeto Material: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS  

LA13 

Razão matemática do salário e 

remuneração entre mulheres e 

homens, discriminada por 

categoria funcional  

Administradores e 

Diretores 

coordenadores  

1 1 

Diretores  1 1 

Técnicos Superiores  1 1 

Técnicos 1 1 

Direitos Humanos  HR  

Aspeto Material: INVESTIMENTOS  

HR1 Percentagem e número total de 

contratos de investimento 

significativos que incluem 

cláusulas referentes aos direitos 

humanos ou que foram 

submetidos a análises referentes 

aos direitos humanos.  

Não existiram contratos de investimento que incluíssem 

cláusulas referentes a Direitos Humanos. No entanto, o 

código de Ética da Empresa define as diretrizes gerais que 

devem reger  a conduta da Gestão de Topo e a dos 

trabalhadores tanto nas relações com terceiros, como com 

o mercado.  

A EDIA tem toda a sua operação sediada em Portugal, onde 

os direitos humanos, laborais e outros estão 

salvaguardados no enquadramento legal nacional, s endo 

imposto à Organização que certifique o cumprimento de 

todos os requisitos legais que se lhe impõem.  

 

INDICADOR 

 
Valor  

Indicadores Sociais  

 2015 2016 

Sociedade  

Aspeto Material: COMUNIDADE  

SO1 Natureza, âmbito e eficácia de 

quaisquer programas e práticas 

para avaliar e gerir os impactos 

das operações nas comunidades 

e programas de 

desenvolvimento  local. 

 

Reportado no capítulo  5  

Aspeto Material: COMBATE À CORRUPÇÃO  

SO3 Percentagem e número total de 

operações alvo de análise de 

riscos à corrupção.  

Reportado no capítulo 7  

SO5 Ações como resposta a 

ocorrência de situações de 

corrupção.  

 

0 0 

Aspeto: CONFORMIDADE  

SO8 

Valor monetário de  coimas 

significativas e número total de 

sanções não monetárias por 

incumprimento de  leis e 

regulamentos.  

Montantes das 

coimas significativas 

(€) 

0,00 0,00 

Número total de 

sanções não 

monetárias (n.º)  

0,00 0,00 
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