
 

 

 

20 de setembro de 2016 

ALQUEVA 

NOVA RAMPA DE ACESSO À ÁGUA JUNTO À BARRAGEM 

 

A EDIA terminou a construção de 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 irá constituir 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. 

A conclusão desta obra coincide com duas importantes competições já marcadas para o próximo mês: o Campeonato 

Nacional de Pesca Embarcada ao Achigã, dias 1 e 2 de outubro, com perto de 30 equipas participantes, e o Campeonato 

do Mundo de Pesca Desportiva Embarcada ao Achigã, de 17 a 21 de outubro, prova de reunirá 10 países com três 

embarcações por equipa. 

Este tipo de atividade mobiliza as equipas de Ambiente da EDIA no apoio a estas realizações, nomeadamente na 

desinfeção dos barcos antes do início das provas, numa ação que a Empresa tem vindo a desenvolver com vista ao 

combate à introdução de espécies exóticas e pragas, neste caso do Mexilhão Zebra. 

Para isso a EDIA irá colocar duas Estações de Desinfeção para Prevenção da Propagação do Mexilhão Zebra preparadas 

para esta tarefa. 

Atualmente a desinfeção de embarcações não é obrigatória, pelo que é necessário articular esforços com entidades 

como a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas e o Serviço de Proteção 

da Natureza da Guarda Nacional Republicana, com vista à utilização destas estações em eventos náuticos a realizar na 

bacia hidrográfica do Guadiana e desenvolver legislação que considere a obrigatoriedade de proceder à desinfeção das 

embarcações que circulam nas albufeiras do EFMA. 


