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TARIFÁRIO APLICÁVEL ÀS ÁREAS REGADAS A TÍTULO PRECÁRIO

O custo do serviço de fornecimento de água é fixado pelo tarifário 

do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, EFMA (Despacho 

n.º 3025/2017, de 23 de março de 2017). Nas áreas regadas a título 

precário a tarifa aplicável  corresponde às seguintes taxas de 

exploração:

▪ € 0,077 /m3, quando a ligação ou origem seja em alta   

    pressão (≥ 3 bar);

▪ € 0,038 /m3, quando a ligação ou origem seja em baixa   

    pressão (< 3 bar).

No ano de 2019, ainda existem blocos de rega que perfazem o seu 

3.º ano de exploração, pelo que a tarifa aplicável nestes casos é de 

80% dos valores estabelecidos.

Quando se trate de fornecimento de água em alta pressão, a taxa 

de exploração indicada pode ser agravada ou reduzida até 20 % 

considerando os períodos horários de rega, em função do 

diferencial do custo da energia ativa entre os períodos de 

vazio/supervazio, cheia e ponta, fixando a EDIA anualmente o valor 

do agravamento e da redução da taxa de exploração a aplicar. Ao 

ano de 2019 é aplicável uma redução de 16,6% aos consumos nos 

períodos de vazio/supervazio e agravamentos de 14,2% ou 17,7% 

respetivamente para os consumos no período de cheia ou no 

período de ponta.

No que respeita à faturação é considerado o seguinte calendário:

▫ Em fevereiro é faturada a taxa de exploração, relativa   

   aos consumos do 4º trimestre do ano anterior, e a taxa   

   de recursos hídricos (TRH) também referente aos    

   consumos do ano anterior;

▫ Em abril é faturada a taxa de exploração relativa aos    

    consumos do 1º trimestre do ano;

▫ Em julho é faturada a taxa de exploração relativa aos   

    consumos do 2º trimestre do ano;

▫ Em outubro é faturada a taxa de exploração relativa aos        

    consumos do 3º trimestre do ano.

Acontece que existem algumas situações em que as áreas regadas 

a título precário estão ligadas a bocas de rega (hidrantes) que 

servem simultaneamente estas áreas e áreas inseridas no bloco de 

rega, ou seja, apenas existe um contador que mede o volume 

fornecido a ambas as áreas.

Nestes casos, adota-se o seguinte procedimento:

▫ Durante o ano, em cada período de faturação, é aplicado o 

tarifário relativo ao fornecimento de água a explorações agrícolas 

inseridas nos blocos de rega (ou seja, à saída da rede secundária), a 

toda a água consumida através do hidrante em questão;

▫ No final do ano, é estimado o consumo associado à área precária,     

    considerando a(s) áreas e cultura(s) aí instaladas e recorrendo à  

    aplicação das dotações médias de rega registadas no EFMA,       

    nesse mesmo ano e para essa(s) cultura(s);

▫ A esse volume fornecido é aplicada a diferença entre as tarifas  

    dos blocos de rega (à saída da rede de rega) e as das áreas      

    precárias;

▫ A última fatura emitida, em fevereiro, correspondente à faturação  

    dos consumos do 4.º trimestre, incluirá, nestas situações, uma  

    componente adicional, referente ao acréscimo da tarifa aplicável  

    à área regada a título precário.

1 Valores reportados a 2017, atualizáveis com a variação média anual do índice de  

  preços ao consumidor, sem habitação, no Continente.
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EDIA LANÇA CONCURSO PARA O MAIOR PROJETO FOTOVOLTAICO FLUTUANTE DA EUROPA
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A EDIA prepara-se para lançar um procedimento contratual para o 

fornecimento, instalação e licenciamento de 10 Unidades de 

Produção para Autoconsumo (UPAC) junto às estações elevatórias 

da Rede Primária do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 

(EFMA). O concurso incluirá também a manutenção e operação 

durante os primeiros 5 anos.

Este projeto compreende a instalação de 10 centrais fotovoltaicas 

flutuantes com uma potência instalada total de 50 MWp e 

ocuparão uma área total com cerca de 50 hectares sobre a água, 

estimando-se que sejam necessários para cima de 127 mil painéis 

fotovoltaicos que evitarão a emissão de cerca de 100 mil toneladas 

de CO2 por ano.

Com uma produção estimada em 90GWh/ano, a energia obtida 

pelo conjunto destas 10 centrais fotovoltaicas seria suficiente para 

abastecer cerca de 2/3 de toda a população do Baixo Alentejo.

Este será o maior projeto fotovoltaico flutuante da Europa e terá 

como preço base 50 Milhões de Euros, financiados em 45 Milhões 

de Euros pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e 

5 Milhões de capitais próprios da EDIA.

A maior destas 10 centrais fotovoltaicas flutuantes terá uma área 

de 28 hectares (será per si só a maior da Europa) e ficará instalada 

junto à Estação Elevatória dos Álamos, a maior Estação Elevatória 

do projeto de Alqueva.

O elemento diferenciador deste projeto assenta na necessidade de 

recorrer aos planos de água vizinhos daqueles locais de grandes 

consumos elétricos para a instalações das centrais produtoras e 

uma das particularidades destas centrais fotovoltaicas prende-se 

com a sua integração na paisagem, pois irão ficar ou dissimuladas 

nos reservatórios cuja cota se situa acima do horizonte visual, ou 

em localizações afastadas dos principais eixos rodoviários, na sua 

esmagadora maioria. 

A introdução de energia fotovoltaica no EFMA, através da 

instalação de um grande parque fotovoltaico, é uma prioridade 

incontornável, seja ao nível económico, seja ao nível ambiental e 

acompanha a resposta  que, ao nível energético, se está a dar em 

todo o mundo e de modo naturalmente mais sustentado nos 

países que não dispõem de matérias primas para produção de 

combustíveis fósseis, como  é o caso de Portugal.

A tecnologia de produção de energia fotovoltaica em plano de água 

atingiu já uma maturidade que a torna genericamente muito 

interessante do ponto de vista técnico, económico e ambiental e 

com tendência para no futuro a curto prazo serem ainda 

otimizadas todas estas valências.

Recorde-se que o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva já 

tem instaladas várias pequenas centrais fotovoltaicas, incluindo no 

seu edifício sede em Beja, sendo esta uma das soluções para 

baixar a fatura energética de todo o projeto.

De igual forma, as novas áreas de expansão dos perímetros de 

rega de Alqueva também irão ser equipadas com esta tecnologia.


