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SÍNTESE 

 
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), foi concebido para proporcionar um 
desenvolvimento multissetorial no Sul de Portugal, atualmente, com uma área de rega disponível 
de 120.000 hectares, e perspetivando-se o aumento em 50.000 hectares. 
 
Alqueva, pela sua dimensão e complexidade, não se pode, nem consegue, comparar com outros 
projetos setoriais. Este é um verdadeiro motor para o desenvolvimento multissetorial de uma 
região que tardou em encontrar o seu caminho. Nunca um projeto foi tão estruturante para o 
interior alentejano, sendo imperativo apostar no seu pleno aproveitamento através de uma forte 
divulgação e promoção das múltiplas oportunidades disponíveis. 
 

Na atualidade, o Empreendimento encontra-se numa fase de simbólica transição entre etapas 
distintas no seu percurso. Com a conclusão, na valência agrícola, de várias empreitadas de 
construção e a concomitante operacionalidade dos 120.000 hectares de regadio disponíveis e o 
início da fase de alargamento do Projeto, materializada através da manifestação de interesse 
junto do BEI para o financiamento dos investimentos elegíveis referentes a regadios coletivos no 
âmbito do Programa Nacional de Regadios (PNRegadios). 
 
O PNRegadios lançado por orientação do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural (MAFDR), visa a concretização de novos regadios a nível nacional. Juntamente com os 
perímetros de rega a reabilitar através do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, Portugal 
ficará com mais 90.000 hectares de regadio, sendo que aproximadamente 50.000 desses hectares 
corresponderão às áreas limítrofes do Projeto Alqueva. 
 
Em junho de 2017 referencie-se a realização de uma missão do BEI, cuja equipa observou no 
terreno, alguns projetos que integram a candidatura apresentada por Portugal para reformular 
algumas áreas de regadio nacional, incluindo perímetros de rega que se encontram obsoletos e 
que serão reabilitados, áreas incipientes de regadio e novas áreas de regadio. 
 
Esta visita constituiu mais uma fase do processo de negociação para a obtenção de financiamento 
pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da 
Europa (CEB), que decorreu desde a apresentação da candidatura (em setembro de 2016). Este 
processo culminou com a aprovação do PNRegadios, na reunião do Conselho de Ministros de  
20 de setembro de 2018 que, no respetivo comunicado, indicava que este programa“visa a 
expansão, reabilitação e modernização dos regadios existentes e a criação de novas áreas 
regadas, com o objetivo de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas”. Desta forma 
ratificou-se de forma inequívoca a construção da 2.ª Fase de infraestruturação do EFMA. 
 
Com base na perceção inexorável que os recursos hídricos à disposição da Empresa permitem a 
maximização e incremento dos benefícios gerados pelo Projeto na economia regional e nacional, 
a implementação de novos sistemas hidráulicos conferem, por outro lado, uma maior robustez na 
prevenção e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, onde a implementação de uma área 
alargada de regadio, aliada a uma gestão integrada e eficiente dos diferentes recursos (água, 
solo e energia), promova a coesão social do território rural.  
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Por outro lado, e em virtude dos atrasos na conclusão do processo de financiamento para o início 
das obras da nova fase de infraestruturação do EFMA, no ano de 2017 registou-se um decréscimo 
bastante acentuado do investimento realizado face aos anos anteriores. 
 
Na gestão das atividades previstas no Plano de Atividades e Orçamentos de 2018 (PAO2018), a 
atenção às normas, procedimentos e limites estipulados pelo Acionista, designadamente, no que 
respeita ao controlo de custos, endividamento e prazo médio de pagamento, continuou a ser 
preocupação da Empresa. 
 
A 22 de agosto de 2017 a EDIA apresentou a primeira versão do PAO2018 tendo, posteriormente, 
a 13 de setembro de 2017, enviado à Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do 
Setor Empresarial do Estado (UTAM) uma nota de esclarecimentos sobre a referida proposta. 
 
Após a receção dos esclarecimentos referidos a UTAM emitiu, no passado dia 8 de agosto, o 
relatório de análise n.º 239/2018, que foi elaborado, já considerando o disposto no Decreto-lei 
n.º 33/2018, de 15 de maio (DLEO), no qual foram identificadas lacunas e insuficiências na versão 
de agosto de 2017 do PAO2018 da EDIA, que pretendemos colmatar nesta nova versão. 
 
Igualmente, refere-se que a atual versão do PAO2018 consiste na conjugação de um instrumento 
de previsão com um instrumento de report, dada a atual data de elaboração, podendo-se, 
nalguns pontos, apresentar informação de âmbito previsional e noutros informação real. 
 
Assim, para fazer face ao proposto neste Plano prevê-se, para 2018, um investimento total de  
12.625.745 EUR, dividido pelos investimentos da 1.ª Fase e da 2.ª Fase do Empreendimento, nos 
montantes de 1.002.101 EUR e 11.623.644 EUR, respetivamente. 
 
 

Investimento 1.ª Fase 1.002.101 EUR 

Barragem de Alqueva 147.320 EUR 

Barragem e Central Pedrógão 25.000 EUR 

Rede Primária                                                395.185 EUR 

Rede Secundária                                             395.593 EUR 

Desenvolvimento Regional 39.004 EUR 

 
Investimento 2.ª Fase 11.623.644 EUR 

Áreas Limítrofes 1.423.282 EUR 

    Rede Primária 762.011 EUR 

    Rede Secundária 661.271 EUR 

Reforço da Capacidade de Adução                                                10.200.362 EUR 

    Rede Primária                                             9.460.362 EUR 

    Rede Secundária 740.000 EUR 
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Registe-se que o financiamento necessário à realização das atividades previstas no Plano de 
Atividades e Orçamentos de 2018 da EDIA será obtido através de receitas próprias, dotações de 
capital, financiamento no âmbito do PNRegadios e financiamento comunitário. Se possível, 
proceder-se-á à apresentação de candidaturas nos novos programas de apoio de forma a 
garantir a boa execução de todos os investimentos previstos. 
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1. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017 

 
2017 foi um ano de transição da 1.ª Fase do Empreendimento, com a operacionalização de uma 
área total de 120.000 hectares, para a 2.ª Fase do Projeto, na qual se perspetiva a 
infraestruturação de cerca de 50.000 hectares nas denominadas áreas limítrofes. 
 
Uma das prioridade de 2017 foi o desenvolvimento dos projetos de execução dessas áreas, 
prevendo-se que a expansão prevista para o EFMA esteja concluída, previsionalmente, até ao 
final do ano de 2021. 
 
Referencie-se, por outro lado, o fecho da empreitada do circuito hidráulico do Roxo-Sado nas 
vertentes técnicas (comissionamentos e correções de deficiência) e administrativas (obra). Dando 
início aos procedimentos para a implementação da 2.ª Fase do Empreendimento, em 2017 foi 
ainda adjudicado o concurso para a empreitada de construção do reforço de potência da estação 
elevatória dos Álamos, que irá permitir um reforço do abastecimento a todo o subsistema de 
abastecimento de água de Alqueva, cuja realização principiou em 2018. 
 
Na rede secundária foi lançado o procedimento de concurso do fornecimento de equipamentos 
da 2.ª fase da estação elevatória do Loureiro-Alvito, a adjudicar em 2018, e da empreitada de 
construção da ligação ao sistema de adução a Morgavel. 
 
Inseridas na construção da nova fase de construção do EFMA, iniciou-se ainda a preparação dos 
processos de concurso da empreitada de construção e fornecimento de equipamento para 
instalação de três (3) grupos adicionais na estação elevatória de S. Pedro, do fornecimento dos 
equipamentos do sistema elevatório de Pedrógão – Margem Direita – 2.ª fase, assim como da 
obra concernente ao bloco de rega de Cuba – Odivelas. 
 
A EDIA tem vindo também a apostar em soluções energéticas amigas do ambiente e 
ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para 
a região, dando assim o seu exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas. Neste 
sentido, cabe assim referenciar em 2017 a instalação, pela EDIA, do primeiro conjunto de painéis 
fotovoltaicos flutuantes num dos seus reservatórios da rede secundária de rega, o reservatório 
da Cegonha, do perímetro de São Matias. Trata-se de um sistema off-grid, desligado da rede 
elétrica, composto por 44 painéis fotovoltaicos flutuantes e com uma potência instalada de  
11 kW. 
 
Mencione-se, em simultâneo, a entrada em vigor do novo tarifário para a água de Alqueva, com 
a publicação no Diário da República, a 11 de abril, do Despacho n.º 3025/2017. O novo tarifário 
de água fornecida a partir de Alqueva representa, globalmente, uma descida dos encargos para 
os seus utilizadores. Com o tarifário agora aprovado, o projeto Alqueva deu mais um passo em 
frente em termos de competitividade de todas as atividades agrícolas e económicas a montante 
e jusante da fileira agrícola, posicionando o Empreendimento de Alqueva como o grande projeto 
hidroagrícola de referência nacional em termos de qualidade de serviço, dimensão, tarifário de 
água e, ainda, como garantia interanual de fornecimento de água para as atividades económicas, 
mesmo em anos de grande escassez de água. 
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A EDIA tem vindo igualmente a estimular junto dos pequenos agricultores a exploração das suas 
áreas agrícolas com recurso ao regadio, criando para o efeito as academias das hortícolas e a 
das plantas aromáticas e medicinais. Visando a promoção da agricultura de regadio na pequena 
propriedade e o estímulo a pequenos produtores no escoamento dos seus produtos, em 2017 foi 
ainda criado (pela empresa Myfarm, em parceria com a PDM e com a Guess What) a plataforma 
ADELAIDE.FARM, para compra direta de hortofrutícolas. 
 
Na sequência da exposição “Sob a Terra e as Água – 20 anos de Arqueologia entre o Guadiana e 
o Sado”, a EDIA, em colaboração com a Direção Regional da Cultura do Alentejo e a Câmara 
Municipal de Beja, abriu, a 18 de maio, um novo ciclo de exposições sob o mote “Porque há sempre 
novas histórias para contar”, no núcleo museológico na rua do Sembrano, em Beja. 
 
Relativamente à adesão aos perímetros de Alqueva, regista-se em 2017 um aumento de cerca de 
12% face ao total da área beneficiada. A área inscrita total passou de 58.540 ha para 71.484 ha, 
já no consumo de água o acréscimo verificado foi de 84.772.642 m3 face aos valores registados 
em 2016. 
 
O aumento significativo verificado nos consumos registados em 2017 coincidiu com a campanha 
de rega primavera-verão marcada por elevadas temperaturas e pela fraca precipitação, e com o 
primeiro exercício completo com a totalidade dos perímetros de Alqueva em exploração. 
 

  

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área 

Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área 

Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Subsistema Alqueva 56.005 34.570 129.634.056 56.005 28.255 89.247.845

Alfundão 4.216 2.121 10.954.525 4.216 1.940 4.467.935

Alvito - Pisão 8.452 6.388 21.131.030 8.452 5.966 17.292.663

 Beja 2.560 2.412 4.987.290 2.560 607 1.609.469

Beringel-Álamo 2.543 399 4.361.172 2.543 930 1.836.319

Cinco Reis - Trindade 5.600 4.389 15.939.671 5.600 2.700 8.882.739

Ervidel 8.228 4.437 15.828.868 8.228 3.973 12.105.361

Ferreira, Figueirinha e Valbom 5.118 2.918 10.953.270 5.118 2.956 9.022.280

Loureiro - Alvito 1.050 668 3.536.937 1.050 495 2.831.797

Monte Novo 7.714 6.899 29.407.592 7.714 6.620 24.144.474

Pisão 2.588 1.656 8.259.073 2.588 1.497 5.173.524

Roxo - Sado 4.033 918 938.240 4.033 59 177.966

Vale do Gaio 3.903 1.365 3.336.388 3.903 512 1.703.318

Subsistema Ardila 28.119 18.223 53.523.071 28.119 15.334 36.701.652

Brinches 5.463 3.519 9.258.340 5.463 3.330 7.090.529

Brinches - Enxoé 4.698 3.770 14.126.506 4.698 3.512 12.171.536

Caliços - Machados 4.664 2.446 4.402.007 4.664 1.188 1.280.888

Moura Gravitico 1.674 1.005 4.004.286 1.674 469 525.873

Orada - Amoreira 2.522 2.231 5.583.974 2.522 2.529 5.272.000

Pias 4.698 2.151 4.976.027 4.698 1.270 942.160

Serpa 4.400 3.101 11.171.931 4.400 3.036 9.418.666

Subsistema Pedrógão 23.913 18.691 65.294.025 23.913 14.951 37.729.013

Baleizão - Quintos 7.999 5.493 18.594.163 7.999 4.394 11.627.960

Pedrógão Margem Direita 4.016 3.340 12.122.447 4.016 2.096 8.885.220

São Pedro - Baleizão 6.035 5.766 20.486.479 6.035 5.228 14.392.071

S. Matias 5.863 4.092 14.090.936 5.863 3.233 2.823.762

Total 108.037 71.484 248.451.152 108.037 58.540 163.678.510

Perímetros

de

Alqueva 

20162017
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Na persecução dos seus objetivos, a 31 de dezembro de 2017, a EDIA dispunha de uma equipa de 
179 colaboradores, maioritariamente originários da região e divididos pelas diversas áreas 
técnicas da Empresa. Não obstante a redução do orçamento de formação em 2017, a EDIA não 
deixou de continuar a executar um conjunto de ações de valorização para os seus colaboradores, 
em matérias relevantes para diferentes áreas e vertentes que caracterizam a atividade da 
Empresa. 
 
Cabe ainda assinalar, a 8 de fevereiro, o cumprimento de 15 anos sobre o encerramento das 
comportas da barragem de Alqueva. Na atualidade o Empreendimento de Alqueva é um Projeto 
real e multifacetado que, para além de ter transformado a superfície alentejana, gera inúmeras 
oportunidades de negócio, e assegura o regadio a uma extensão de 120 mil hectares, mas também 
o reforço de água nas barragens de abastecimento público, o reforço de água a perímetros 
existentes e a produção de energia hidroelétrica. 
 
A 31 de dezembro de 2017, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado, 
ascendia a 529.301.400 EUR (composto por 105.860.280 ações), e é detido a 100% pelo Estado 
Português, através da DGTF. A variação de 64.960.330 EUR e 12.992.066 novas ações ocorrida em 
2017 decorre das seguintes emissões de ações com o valor nominal de 5 EUR cada. 
 
No final de 2017 o investimento realizado (sem capitalizações) atingiu o valor de  
1.113,09 milhares de EUR na 1.ª Fase do EFMA, enquanto que na 2.ª Fase do Empreendimento o 
montante de investimento se situou nos 702 milhares de EUR. 
 
Registe-se, por último, que face aos anos anteriores, em 2017 se verificou um decréscimo 
bastante acentuado do investimento realizado, essencialmente devido ao adiamento do início 
das obras da 2.ª Fase do Projeto para 2018, tendo o investimento registado um valor apenas 
residual correspondente a despesas relativas ao fecho de contratos dos projetos da  
1.ª Fase do Empreendimento. 
 
 

 
 
  

(em Milhares de Euros)

Programas 1.ª Fase do EFMA 2.ª Fase do EFMA Total

Barragem de Alqueva -107 -107

Central de Alqueva

Barragem e Central de Pedrógão 56 56

Estação Elevatória de Alqueva - Álamos 15 15

Rede Primária 1.137 272 1.410

Rede Secundária -29 415 386

Desenvolvimento Regional 55 55

Total 1.113 702 1.815
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2. ATIVIDADES EM 2018 

 
2.1. Infraestruturas em Exploração (1.ª Fase) 

 
Rede Primária e Secundária 
 
Cumprindo-se o disposto nos Planos de Observação das barragens constituintes das 
infraestruturas primárias do EFMA, ao longo de 2018 têm-se procedido à realização das 
campanhas de leitura da aparelhagem de observação instalada, continuando a registar-se o bom 
comportamento dessas estruturas e dos seus equipamentos de segurança hidráulico-operacional, 
atividades que terão continuidade durante 2018. Até ao final do ano é ainda provável o 
lançamento do concurso público para a instalação do sistema de aviso e alerta previsto no Plano 
de Emergência da barragem de Pedrógão. 
 
Em 2018 desenvolveram-se várias intervenções de manutenção preventiva e corretiva, que 
continuarão a ser asseguradas até ao término do período, de onde se destacam as de manutenção 
preventiva realizadas nos circuitos de refrigeração dos motores principais das estações 
elevatórias dos Álamos, de Pedrógão - Margem Esquerda e de Pedrógão – Margem Direita, e dos 
equipamentos das centrais hidroelétricas de Odivelas e de Alvito. Destaque-se, por outro lado, a 
limpeza de peças fixas das comportas e grelhas da tomada de água do canal Álamos-Loureiro e 
a limpeza de comportas e desmatação dos descarregadores da barragem de Alqueva. 
 
No âmbito das ações de manutenção corretiva referencie-se também a montagem do motor do 
grupo n.º 1 da estação elevatória dos Álamos, após reparação da chumaceira de alinhamento em 
fábrica, sendo que a reparação da proteção anticorrosiva da bomba do grupo eletrobomba  
n.º 2 será realizada até ao final do ano. 
 
Foram ainda realizados diversos trabalhos de manutenção corretiva ao abrigo de garantia 
contratual das obras, atividades estas que serão asseguradas até ao término do ano, com especial 
destaque para as intervenções realizadas na central hidroelétrica de Odivelas e no circuito 
hidráulico de Pedrógão – Margem Esquerda. 
 
Ao longo do ano foram realizadas intervenções para atualização dos sistemas de automação e de 
supervisão dos canais Loureiro-Monte Novo e Alvito-Pisão, prevendo-se a continuação destas 
atividades até ao final de 2018. 
 
A EDIA continua a assegurar a prestação do serviço público de abastecimento de água para rega 
agrícola, tendo sob sua responsabilidade a gestão, exploração, manutenção e conservação das 
infraestruturas que garantem o fornecimento de água às áreas beneficiadas da sua zona de 
implementação. 
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A EDIA desenvolve e implementa planos de manutenção onde se estabelecem as ações 
necessárias à manutenção das infraestruturas sob sua responsabilidade, pelo que prosseguem 
todas as ações de operação, manutenção preventiva, corretiva e curativa necessárias, tal como o 
acompanhamento técnico junto dos agricultores beneficiários, de acordo com as respetivas 
necessidades. 
 
De igual forma, têm lugar as atividades relacionadas com a faturação das componentes 
conservação e exploração dos perímetros em exploração. De modo a permitir uma diminuição 
global dos custos energéticos associados à rega, a EDIA tem a colocado à disposição dos 
beneficiários a totalidade dos meios de que dispõe, designadamente, os associados à telegestão. 
 
Continuaram a chegar pedidos de fornecimento de água a título precário que requerem uma 
análise complementar do ponto de vista de disponibilidade hídrica ao nível da rede primária do 
EFMA. 

No período tem vindo a decorrer o processo de implementação do software NAVIA para gestão 
das manutenções e exploração, e que irá permitir reunir numa única aplicação a informação e 
indicadores das várias infraestruturas, desencadeando workflows de aprovação e as respetivas 
ordens de manutenção. 
 
Em 2018 referenciem-se os reforços de água às albufeiras origens de água, essencialmente, de 
perímetros confinantes e de abastecimento público. 
 
 
Energia 
 
A EDIA continuou a levar a cabo ações de manutenção e exploração das centrais fotovoltaicas de 
Alqueva, do edifício sede da EDIA e do reservatório da Cegonha e das mini-hídricas de Alvito, 
Odivelas, Pisão, Roxo e Serpa. 
 
 
Ambiente e Património 
 
Recebeu-se a apreciação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao Relatório do Programa de 
Monitorização dos Charcos Temporários Mediterrânicos (maio 2014). No âmbito da Proposta de 
Revisão (2016), procedeu-se ao envio da resposta às solicitações e considerações expressas no 
parecer rececionado da APA, tendo-se obtido também resposta da APA. Na sequência do solicitado 
pela APA, encontra-se em restruturação o Plano de Conservação dos Charcos e em preparação a 
apresentação do Relatório do Programa de Monitorização. 
 
Relativamente à vertente de património em obra, foi dado por encerrado o contrato relativo aos 
blocos de Beringel-Beja. Nos dois contratos associados ao subsistema de Pedrógão, 
designadamente, o circuito hidráulico de São Matias, foi entregue parte da documentação em 
falta, aguardando-se a entrega da restante. Relativamente ao outro contrato – circuito hidráulico 
de Baleizão – Quintos e respetivo bloco, existe a intenção de o rescindir. Aguarda-se o 
encerramento dos restantes contratos: circuitos hidráulicos de Amoreira – Caliços e Caliços Pias 
e bloco de Pias. 
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Na sequência da elaboração de diversos documentos de caracterização do património cultural 
localizado nas áreas para as quais estão previstas Unidades de Produção para Autoconsumo 
(UPAC) - através da colocação de painéis fotovoltaicos, tem sido dada continuidade ao 
acompanhamento da elaboração dos Estudos de Incidências Ambientais (EIncA’s). 
 
 
Procedimentos Expropriativos 
 
Relativamente aos projetos que se encontram em fase final do processo expropriativo 
respeitantes à 1.ª fase de construção do EFMA, realizaram-se os autos de expropriação amigável 
e acordos de indemnização e regularizaram-se situações de registo, quer ao nível da 
conservatória do registo predial, quer nas repartições de finanças. Fez-se igualmente o 
acompanhamento de comissões arbitrais e peritagens, assim como o acompanhamento de 
situações resultantes das obras e de estragos de culturas devido a roturas excessivas. 
 
 
Monitorização Ambiental 
 
A EDIA, no âmbito das suas competências, assegura permanentemente a promoção e coordenação 
da implementação de programas de monitorização ambiental relativos às diferentes vertentes e 
fases do EFMA: estado das massas de água superficiais e subterrâneas; fauna, flora, vegetação e 
solos. Ao nível do estado das águas de superfície salienta-se que a rede de monitorização do 
sistema Alqueva – Pedrógão é constituída por estações automáticas de qualidade da água, 
meteorológicas e hidrométricas, todas elas dotadas de teletransmissão, bem como por estações 
convencionais.  
 
Tem sido dada continuidade ao processo de reestruturação desta rede automática de 
monitorização, de modo a assegurar o correto funcionamento do sistema de alerta e vigilância 
da EDIA relativo à qualidade da água, garantindo a obtenção telemétrica dos resultados. 
 
Tem igualmente prosseguido a implementação do programa de monitorização relativo à 
avaliação do estado/potencial químico e ecológico das albufeiras da rede primária do EFMA e das 
principais linhas de água associadas a estas infraestruturas, assim como as ações de 
monitorização para avaliação dos potenciais impactes da transferência de água Guadiana-Sado, 
bem como as ações de monitorização para avaliação da eficácia dos tamisadores instalados nos 
circuitos de adução ao Roxo e Vale do Gaio. 
 
Foram ainda identificadas necessidades de informação no âmbito da gestão e exploração do 
sistema Alqueva-Pedrógão. No que respeita às estações convencionais, continuou a 
implementação do programa de monitorização relativo à avaliação do estado/potencial químico 
e ecológico das albufeiras da rede primária do EFMA e das principais linhas de água associadas a 
estas infraestruturas. 
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Gestão e Exploração dos Recursos Naturais 
 
A EDIA dispõe de uma equipa que desenvolve as atividades de vigilância e fiscalização no terreno, 
com o acompanhamento das diversas atividades que decorrem na envolvente das albufeiras. 
 
Prosseguiu o acompanhamento do cumprimento das conclusões operacionais definidas no 
“Estudo das Condições Ambientais no Estuário do Rio Guadiana e Zonas Adjacentes – Condições 
Operacionais” (fevereiro de 2005). 
 
Em termos de melhoria do estado da água, foi igualmente efetuado o acompanhamento do 
cumprimento das medidas referentes ao regime de manutenção dos caudais ecológicos da rede 
primária, em exploração. 
 
O combate às espécies invasoras tem sido uma atividade ambiental importante na EDIA, 
designadamente através da remoção da planta aquática invasora Jacinto-de-água no troço de 
controlo no rio Guadiana a montante da albufeira de Alqueva, tendo-se mantido a verificação 
dos cabos verticais colocados em massas de água do EFMA para deteção precoce de espécies 
invasoras incrustantes.  
 
Devido às condições de precipitação registadas em 2018 ocorreu a dispersão de grandes 
quantidades de Jacinto-de-água proveniente de Espanha, pelo que a EDIA, em articulação com 
as entidades espanholas, aumentou o esforço de recolha desta espécie exótica invasora na área 
da Ponte da Ajuda. Para este efeito destaquem-se os procedimentos para aquisição de uma 
embarcação anfíbia e uma nova barreira de contenção de plantas flutuantes. 
 
No contexto da requalificação do sistema acústico de repulsão de peixes instalado no início do 
túnel Loureiro-Alvito, onde se materializa o transvase entre as bacias hidrográficas do rio 
Guadiana e do rio Sado, decorre ainda o procedimento de contratação da segunda fase de 
manutenção deste sistema. 
 
Em 2018 assinale-se também as ações de repovoamento de Linaria ricardoi no âmbito do Plano 
Estratégico de Criação de Condições para a Salvaguarda desta espécie. 
 
No que à utilização privativa do domínio público hídrico diz respeito, continua a ser prestado 
apoio aos requerentes na instrução dos pedidos de Licença/Concessão de Captação de Águas 
Superficiais. 
 
Foi igualmente apresentada a candidatura do Projeto URSA - Unidades de Recirculação de 
Subprodutos de Alqueva da EDIA, em parceria com o ISQ, à Fase II do Fundo Ambiental no âmbito 
da Economia Circular, que visa a criação de uma unidade demonstrativa destinada à 
transformação de subprodutos agrícolas em fertilizante para aplicação no solo, concretizando 
assim a estratégia integrada de promoção da matéria orgânica no solo na área do EFMA, em 
desenvolvimento desde 2012, e no contexto da qual foi assinado um protocolo de colaboração 
entre a EDIA, o INIAV e a FPAS. 
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A EDIA, a CIMAC, a GESAMB e a Universidade de Évora são parceiras no Projeto PlaCarvões, cuja 
candidatura foi aprovada pelo Fundo Ambiental, e que consiste na concretização de uma solução 
que integra os princípios da Economia Circular na cadeia de valor dos plásticos, com a valorização 
de resíduos de plásticos (plástico agrícola, plásticos descartáveis e CDR) através da produção de 
carvões ativados. 
 
 
Promoção do Regadio 
 
A disponibilização gratuita do Portal do Regante aos agricultores servidos pelas infraestruturas 
de Alqueva teve continuidade, tendo-se procedido ao desenvolvimento de novas funcionalidades. 
 
Em 2018 mantiveram-se as ações de divulgação e fornecimento de resultados aos  utilizadores 
do Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural (SISAP). Este programa permite a 
determinação da aptidão de um solo para uma cultura pré-selecionada e tem em 
desenvolvimento um modelo técnico-económico de monitorização e gestão da componente 
hidroagrícola de Alqueva. 
 
Deu-se continuidade ao processo de recolha e sistematização no âmbito da classificação e 
inventariação das áreas de regadio, através da realização dos inquéritos aos beneficiários dos 
perímetros de rega em exploração e inserção dos dados no CIEFMA – Comercial. 
 
A EDIA continua ainda a assegurar a coordenação do Projeto Banco de Terras, junto de todos os 
beneficiários inquiridos, instituições bancárias, representantes de agrupamentos de agricultores 
e todos os agentes com papel relevante no meio rural, e a apoiar a associação de agricultores do 
Baixo Alentejo, retomando o trabalho da Academia das Hortícolas. 
 
Destaca-se também no âmbito da promoção para a discussão de temáticas estruturantes ao 
Alqueva, a organização de um seminário internacional, dedicado à Escassez de Água, e a 
realização de duas das quatro sessões de trabalho previstas da iniciativa  
“Criar Valor na Mudança II”. 
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2.2. Infraestruturas em Construção (2.ª Fase) 

 
Melhorias dos Regadios Existentes 
 
Após a aprovação, no final de 2017, pelo BEI e pelo CEB, dos empréstimos que viabilizam a 
construção da 2.ª Fase de Infraestruturação do EFMA, em 2018 deu-se início aos procedimentos 
necessários para o arranque desta fase do Empreendimento de Alqueva. 
 
Foram consignadas duas empreitadas desta nova fase, caso da obra do reforço de potência da 
estação elevatória dos Álamos (rede primária) e da empreitada de construção e fornecimento de 
equipamento da 2.ª fase da estação elevatória do Loureiro – Alvito (rede secundária), e 
contratadas as respetivas fiscalizações externas. 
 
A empreitada de construção e fornecimento de equipamentos para instalação de três grupos 
adicionais na estação elevatória de São Pedro (subsistema Pedrógão), também será consignada 
até ao final de 2018. 
 
Ainda na rede primária identifique-se o lançamento dos processos de concurso de duas obras da 
nova fase de construção da rede primária do EFMA, designadamente, da empreitada de construção 
do reforço do sifão Álamos-Loureiro (subsistema Alqueva) e da empreitada de construção e 
fornecimento dos equipamentos do sistema elevatório de Pedrógão – Margem Direita – 2.ª fase 
(subsistema Pedrógão). 
 
Em termos de rede secundária referencie-se, de igual modo, o fornecimento de equipamento da 
2.ª fase da estação elevatória da Lage.  
 
Teve continuidade os trabalhos de interligação das infraestruturas da rede secundária à sede da 
EDIA através da rede de fibra ótica. 
 
 
Promoção de Novos Regadios 
 
Prosseguem os procedimentos regulamentares relativos aos concursos para a execução das 
empreitadas de construção da ligação ao sistema de adução de Morgavel (rede primária) e do 
bloco de Cuba-Odivelas (rede secundária), bem como das respetivas fiscalizações, a adjudicar até 
ao final do ano. 
 
Até ao final do ano serão ainda lançados os concursos públicos das seguintes empreitadas: 

 
▪ Circuito hidráulico de Viana do Alentejo; 

 
▪ Bloco de Évora; e 

 
▪ Bloco de Viana do Alentejo. 
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Projetos de Execução e Estudos de Impacte Ambiental em Curso 
 
Com o objetivo de preparar a expansão das novas áreas de regadio, prosseguiu o 
acompanhamento da elaboração de alguns EIA´s, em paralelo com o desenvolvimento dos 
respetivos projetos de execução. 
 
Assim, decorrerá o acompanhamento dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA) em curso, 
designadamente, dos circuitos hidráulicos de São Bento, Vidigueira e Cabeça Gorda-Trindade. Para 
além destes projetos prevê-se, até ao final do ano de 2018, que se efetue a análise das propostas 
do projeto do circuito hidráulico de Monte da Rocha e bloco de rega de Messejana, e a preparação 
e lançamento dos concursos para os projetos de execução e estudo de impacte ambiental dos 
circuitos hidráulicos de Marmelar, Lucefecit e Monsaraz. 
 
Proceder-se-á, de igual forma, à resposta aos pedidos de elementos das autoridades de AIA dos 
EIA’s dos circuitos hidráulicos de Cuba-Odivelas, Évora, Viana do Alentejo, Póvoa-Moura, 
Reguengos e bloco de Moura, assim como ao acompanhamento ambiental das empreitadas de 
construção em curso. 
 
No âmbito do projeto de execução do plano de observação e controlo (POC) de Alqueva, elaborou-
se o relatório final, tendo-se procedido à adjudicação do projeto de execução. 
 
 
Energia 
 
Com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas, a EDIA tem desenvolvido 
os procedimentos para a construção de 10 centrais fotovoltaicas a instalar nos espelhos de água 
junto às principais estações elevatórias da rede primária do EFMA, bem como a instalação de 
outras centrais fotovoltaicas junto de algumas estações elevatórias da rede secundária, tais como 
Lage e Cuba Este. 
 
 
Ambiente e Património 
 
Em 2018, para além do acompanhamento e validação dos EIA’s dos projetos das novas áreas em 
construção, decorreu o acompanhamento ambiental das empreitadas da rede primária e 
secundária e consequente desenvolvimento de relatórios de auditoria a apresentar à Autoridade 
de AIA. 
 
Procedeu-se ao lançamento do concurso público n.º 12/2018 relativo à minimização de impactes 
sobre o património cultural decorrentes da construção da ligação ao sistema de adução de 
Morgavel, o qual inclui a execução de trabalhos de minimização em fase de obra, encontrando-
se o mesmo em contratualização. 
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Procedimentos Expropriativos 
 
Quanto à 2.ª fase, durante este período teve lugar a verificação/validação do projeto de 
expropriações, o reconhecimento das áreas a intervencionar e notificação de todos os 
proprietários e interessados do início do projeto. Procedeu-se igualmente à recolha de elementos 
para elaboração de bases de avaliação. 
 
 
2.3 Projetos Especiais 

 
Parque de Natureza de Noudar 
 
O Parque de Natureza de Noudar (PNN) é um projeto de desenvolvimento regional que tem como 
objetivo a qualificação do território através da promoção dos valores naturais e culturais, através 
de um turismo qualificado e de vocação ambiental. 
 
Em termos de agricultura, as operações florestais são levadas a cabo de acordo com os objetivos 
e especificações do Plano de Gestão Florestal da Herdade da Coitadinha (elaborado no âmbito do 
processo de certificação da Gestão Florestal Sustentável – Norma FSC). Em 2018 destaque-se a 
campanha de prevenção e vigilância contra incêndios 2018. Ao longo do ano têm sido ainda 
realizados trabalhos de reparação e pré-instalação de rega para culturas aromáticas e pomar, 
tendo-se efetuado a plantação de aromáticas nas hortas. Procedeu-se também à realização de 
aceiros e ações de desmatação. 
 
Na vertente ambiental teve lugar o fecho do Projeto LIFE IBERLINCE, em reunião ocorrida em 
Sevilha. Relativamente aos Projetos LIFE MONTADO, PRO-IBERLINX, PDR2020 OakRegeneration e 
POSEUR - Linx 2020, prosseguiram as ações preconizadas no âmbito dos mesmos. 
 
A componente turística continua a ser uma das tónicas dominantes durante o ano de 2018, com 
o reforço das estratégias de promoção, qualificação, diversificação de oferta e potenciação da 
exploração das mais valias do território e dos equipamentos instalados. Mantem-se a aposta nas 
parcerias para a divulgação e dinamização. 
 
 
Museu da Luz 
 
O Museu tem dado continuidade às atividades programadas para o ano de 2018, que abrangem 
as diferentes áreas da sua atuação, designadamente ao nível de diversas iniciativas expositivas. 
 
Verificaram-se igualmente diversas parcerias do Museu com as empresas a operar no lago de 
Alqueva, no apoio em visitas orientadas com o Museu. Na promoção de atividades, referenciem-
se ações continuadas levadas a cabo para diversos públicos – alvo do Museu, com visitas guiadas 
e oficinas para escolas, e as visitas orientadas para o público em geral. O Museu da Luz, enquanto 
importante espaço cultural da região Alqueva, disponibiliza ainda um conjunto de atividades para 
a fruição da identidade local, das histórias e das paisagens.  
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No âmbito do turismo, continuou a divulgação das suas atividades pelos postos de turismo da 
zona envolvente de Alqueva, assim como junto dos alojamentos na área envolvente de Alqueva 
e nas capitais de distrito do Alentejo. 
 
Em 2018 tem sido dada continuidade ao programa de Residências do Museu da Luz que tem como 
objetivo oferecer a criadores e investigadores a possibilidade de poderem passar algum tempo 
isolados, num ambiente tranquilo e numa paisagem singular. 
 
 
Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia 
 
A EDIA continua a envidar esforços para contribuir para o aumento de produtividade e obtenção 
de maiores níveis de serviço e qualidade em termos de plataforma SIG, reduzindo o risco 
associado à implementação e exploração de infraestruturas, e integrando valor acrescentado nas 
atividades que necessitem de uma componente de localização. 
 
Em termos da exploração, as atividades de apoio direto a diversas áreas funcionais da Empresa 
visam, sobretudo, assegurar o apoio às equipas de exploração, manutenção e engenharia. 
Continuou igualmente a ser efetuada a gestão de licenciamento de captações de água para rega. 
 
Quanto ao Projeto da Proteção de Dados Pessoais, desenharam-se os processos de negócio e 
listaram-se todas as bases de dados que serão sensíveis do ponto de vista do Regulamento de 
Proteção de Dados (RGPD). 
 
Relativamente à monitorização de solos no EFMA no âmbito do Projeto SISMA, estabeleceu-se o 
respetivo modelo de dados de suporte pretendendo-se, de futuro, a implementação de um 
sistema de apoio à monitorização. 
 
No Projeto NAVIA tem-se procedido à definição de requisitos e implementação, especialmente no 
que toca à integração dos diversos sistemas ligados ao registo de consumos de água pelos 
beneficiários – GestWater e CIEFMA. Tem-se igualmente procedido à definição da árvore de locais 
da rede de infraestruturas (incluindo a rede primária e a rede secundária), de forma a assegurar 
a sua atualização e a sua sincronização com os mesmos locais existentes em SAP. 
 
O Centro de Cartografia assegura as necessidades de produção de informação geográfica de 
acordo com as necessidades internas da Empresa cumprindo ainda, como responsável da 
monitorização de barragens do EFMA, a obrigação subjacente ao Regulamento de Segurança de 
Barragens, aprovado pelo Decreto-lei n.º 344/2007, de 15 de outubro. A monitorização e 
instrumentação destas infraestruturas, procura diminuir e controlar os riscos associados à sua 
existência, detetando potenciais situações perigosas ou comportamentos anómalos. 
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Prosseguiu a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a  
Norma ISO 9001:2008, assim como o apoio fotogramétrico e triangulação aérea da cobertura 
aerofotogramétrica para a área de influência do EFMA, e a implementação da plataforma  
ERDAS APOLLO. 
 
O Centro irá também participar na execução de trabalhos externos para a execução de cartografia 
e ortofotocartografia das séries cartográficas nacionais. 
 
 
 
2.4. Estrutura Suporte 

 
Recursos Humanos 
 
A EDIA continua a apostar na formação dos seus recursos humanos como forma de promover o 
seu reconhecimento e valorização, e elevar o patamar de competências técnicas, relacionais e 
sociais dos mesmos e da Empresa. 
 
De acordo com as regras definidas no Decreto-lei de Execução Orçamental, foram implementadas 
as alterações decorrentes do processo de avaliação de desempenho desde 2011, e dado início ao 
processo de organização dos serviços internos de Segurança, Higiene e Segurança no Trabalho 
(SHST), cuja conclusão se prevê no final de 2018. 
 
Teve ainda continuidade a colaboração da EDIA na realização de estágios curriculares relativos a 
alunos quer do ensino secundário, quer do ensino superior, em diversas áreas. 
 
 
Sistemas de Informação 
 
Prosseguem as atividades que asseguram o normal funcionamento do serviço de informática bem 
como a integração dos diferentes subsistemas de informação da Empresa, com destaque para o 
acompanhamento da implementação e configuração da rede de fibra ótica. 
 
Referencie-se, de igual modo, o upgrade do sistema SAP R3 para o SAP Hana, que trará melhorias 
ao nível da performance do sistema, o processo da implementação da faturação eletrónica e a 
conclusão do projeto de adaptação do RGPD à EDIA. 
 
Paralelamente à entrada em produção do software NAVIA, procedeu-se ainda ao 
acompanhamento do ponto de vista técnico da implementação do Projeto Earth Resource Data 
Analysis System, software de processamento de imagem que permite aos usuários processar 
imagens geoespaciais, entre outras imagens.  
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Desenvolvimento, Promoção e Divulgação 
 
No âmbito da divulgação e promoção decorrerem diversas atividades e iniciativas com o objetivo 
de promover a comunicação e imagem da Empresa junto dos órgãos de comunicação social, 
instituições e população em geral. 

Numa ótica da valorização do projeto, promoção do desenvolvimento da região e captação de 
investimentos nas áreas agrícola e agroindustrial, a EDIA continua presente em diferentes 
certames regionais, nacionais ou internacionais. 
 
Destaque-se, por outro lado, a realização, em abril, de dois Road Show. O primeiro teve lugar na 
Câmara de Comércio de Málaga, numa parceria com o Novo Banco, e o segundo teve lugar em 
Barcelona, na sequência do projeto “Alentejo Global Invest”, uma parceria entre a EDIA, a ADRAL 
e o AICEP Global Parques, com vista à captação de investimento para a região. 
 
Relativamente à divulgação ambiental, continuam patentes ao público exposições na vertente de 
património cultural, tais como: “Moinhos do Guadiana – A turbina hidráulica”, “Sob a terra e as 
águas – 20 anos de Arqueologia entre Guadiana e Sado” e “À luz de uma nova história – 
Arqueologia nos novos caminhos da água”. A 19 de abril foi inaugurada, no Núcleo Museológico 
da Rua do Sembrano, a exposição “Um novo brilho”, que pretende dar a conhecer alguns dados 
sobre intervenções promovidas pela EDIA em sítios arqueológicos da Idade do Bronze.  
 
Com o objetivo de promover a consciência ambiental e o contacto com a Natureza, incentivar a 
descoberta da biodiversidade associada ao ecossistema fluvial (flora e fauna), e proporcionar a 
todos os alunos a partilha de momentos agradáveis, de boa disposição, desportivismo e 
aprendizagem, teve ainda lugar a iniciativa de sensibilização “Aprender com as nossas ribeiras”. 
 
Visando a captação de visitantes ao local, o Centro de Interpretação de Alqueva procede ainda à 
promoção e à divulgação junto das escolas e outras instituições. No Centro de Documentação 
continua a promoção e dinamização dos seus serviços. 
 
Em termos institucionais referencie-se a cerimónia pública de assinatura de protocolos entre a 
EDIA e o grupo Águas de Portugal, no reservatório do Estácio, com a presença dos Ministros da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ambiente (17 de fevereiro). 
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Gestão do Património 
 
Relativamente às operações de manutenção dos terrenos da EDIA, foram colocados em prática as 
operações definidas pelo Plano de Gestão de Sobrantes e Interniveis, desenvolvidas ações de 
manutenção e beneficiação dos povoamentos instalados, e levadas a cabo iniciativas com o 
objetivo de rentabilizar os terreno património da EDIA identificados para arrendamento. 
 
No âmbito do património urbano desenvolveram-se ações de manutenção e beneficiação dos 
edifícios pertencentes à EDIA, ou sob sua gestão, visando melhorar a sua funcionalidade. 
 
Em 2018 o destaque vai também para o projeto de ampliação do edifício Sede da EDIA, cuja obra 
avançará em 2019. 
 
 
Sustentabilidade nos Domínios Económicos, Social e Ambiental 
 
As práticas de gestão sustentável são intrínsecas ao posicionamento da EDIA e à forma como 
operacionaliza o seu funcionamento. De igual forma, a EDIA concorre para a adequação dos 
objetivos estratégicos de médio e longo prazo da Empresa à grande finalidade do EFMA, o 
desenvolvimento regional nas vertentes económicas e social do Empreendimento, enquanto 
instrumento de intervenção nesta região, procurando a valorização dos recursos naturais e a 
revitalização e dinamização da atividade económica, e de fixação das respetivas populações. 
 
No Fórum da Economia Circular do Alentejo (FECA), coordenado pela CCDR, a EDIA integra o 
Conselho Estratégico, a Unidade Técnica e coordena o Grupo de Trabalho 2 – Oportunidades e 
Ameaças. Assegura ainda os trabalhos do Grupo – Impactos sócio-ecológicos da Agricultura, no 
Forum da Governação Integrada – GovIn, e integra o Conselho Estratégico, a Unidade Técnica e 
coordena o Grupo de Trabalho 2 – Oportunidades e Ameaças, no âmbito do Fórum da Economia 
Circular do Alentejo (FECA). 
 
No âmbito dos trabalhos do BCSD, a EDIA esteve representada na Assembleia Geral da Associação 
e participou no 1.º Encontro de Delegados de 2018. 
 
Por outro lado, a EDIA acompanha as iniciativas em curso relativos à Reserva Dark Sky Alqueva, 
nomeadamente as conducentes à intenção de alargamento da área de influência da reserva, bem 
como a nomeação deste projeto para o “Europe's Leading Tourist Attraction 2018 in the 25th 
Annual World Travel Awards”. A EDIA acompanha igualmente o Projeto Horta Nova Esperança, nas 
suas várias dimensões. 
 
No dia 21 de maio foi assinado o acordo de colaboração entre a EDIA e a entidade Turismo de 
Portugal, relativo à candidatura “Alqueva Park – Projeto Integrado de Capacitação Turística”, 
aprovada no âmbito do programa Valorizar, nomeadamente, na “Linha de Apoio à Valorização 
Turística do Interior”. 
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Decorrente do protocolo assinado entre a EDIA e a ATLA, acompanha-se igualmente a elaboração 
da candidatura ao programa PROVERE, tomando por base o recurso endógeno “Alqueva”, tendo 
sido definidos dois eixos de atuação estratégicos: o Turismo e a agroindústria. Ao abrigo desta 
candidatura a EDIA viu aprovado um projeto na vertente da valorização da envolvente da 
barragem de Alqueva (candidatado ao programa valorizar da Turismo de Portugal). 
 
No âmbito do Projeto “Alqueva vai à Escola” que, dada a sua relevância, continua a ter um grande 
grau de envolvimento por parte da EDIA, prosseguiu a promoção de visitas a infraestruturas do 
EFMA e acompanhamento dos trabalhos em curso, destacando-se a realização de reuniões e 
apresentações dos seus objetivos, junto de vários agrupamentos escolares e escolas profissionais 
e CFAE´s dos concelhos do EFMA. 
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3. PLANO DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTOS PARA 2018 

 
Síntese do Plano de Investimento 
 
O montante total de investimentos previsto no Plano de 2018, de acordo com as prioridades 
definidas pelo Acionista e o financiamento atualmente disponível, apresenta um valor de 
12.625.745 EUR, dividido pelos investimentos das 1.ª Fase e 2.ª Fase do Empreendimento, nos 
montantes de 1.002.101 EUR e 11.623.644 EUR, respetivamente. 
 
Em 2018 a maior concentração do investimento verificou-se ao nível dos investimentos com vista 
a prossecução das empreitadas de construção concernentes à 2.ª Fase do EFMA, com destaque 
para os montantes a afetar ao reforço da capacidade de adução nas redes primária e secundária, 
no valor de 10.200.362 EUR, numa tónica de otimização das capacidades dos regadios já 
existentes no Projeto. 
 
A 1.ª Fase do EFMA totalizará, por outro lado, um valor total na ordem dos 1.002.101 EUR, com 
destaque a realização de ações complementares indispensáveis à implementação dos projetos 
infraestruturais. 
 
Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese da evolução dos investimentos dos últimos quatro 
anos e o valor do Plano de Investimentos agora estimado para 2018, dividido pelas 1.ª e 2.ª Fases 
do Projeto. 
 
 

Evolução dos Investimentos do EFMA de 2014 a 2018 

 

 

  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 2014 2015 2016 2017 2018

BARRAGEM DE ALQUEVA 5.656.152 61.646 77.754 -106.850 147.320

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 173 6.994 56.182 25.000

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS 52.220 75.434

REDE PRIMÁRIA 53.953.693 55.047.826 11.922.294 1.123.077 395.185

REDE SECUNDÁRIA 66.888.884 124.729.469 12.168.663 -33.638 395.593

DESENVOLVIMENTO REGIONAL -25.100 6.799 90.381 55.234 39.004

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 1.ª FASE 126.525.848 179.921.347 24.266.086 1.094.006 1.002.101

Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 2014 2015 2016 2017 2018

ÁREAS LIMITROFES 405.981 656.473 695.202 1.423.282

  REDE PRIMÁRIA 215.332 298.298 286.547 762.011

  REDE SECUNDÁRIA 190.649 358.175 408.654 661.271

REFORÇO DA CAPACIDADE DE ADUÇÃO 25.989 10.200.362

  REDE PRIMÁRIA 14.799 9.460.362

  REDE SECUNDÁRIA 11.190 740.000

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE 0 405.981 656.473 721.191 11.623.644

TOTAL DO INVESTIMENTO 126.525.848 180.327.328 24.922.559 1.815.197 12.625.745
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O investimento programado para o exercício de 2018 está em linha de conta com o PNRegadios. 
 
 

Síntese do Plano de Investimento para 2018 

 

 
  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

BARRAGEM DE ALQUEVA 49.402 97.918 147.320 1,13%

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 25.000 25.000 0,19%

REDE PRIMÁRIA 191.451 203.734 395.185 3,03%

REDE SECUNDÁRIA 222.587 173.006 395.593 3,04%

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 9.004 30.000 39.004 0,30%

472.443 529.658 1.002.101 7,69%

Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

ÁREAS LIMITROFES 123.209 1.300.073 1.423.282 10,92%

REDE PRIMÁRIA 30.064 731.947 762.011 5,85%

REDE SECUNDÁRIA 93.145 568.126 661.271 5,08%

REFORÇO DA  CAPACIDADE DE ADUÇÃO 49.861 10.150.500 10.200.362 78,28%

REDE PRIMÁRIA 49.861 9.410.500 9.460.362 72,61%

REDE SECUNDÁRIA 740.000 740.000 5,68%

173.070 11.450.573 11.623.644 89,21%

TOTAL DO INVESTIMENTO 645.514 11.980.231 12.625.745 96,90%

111.958 292.201 404.159 3,10%

757.472 12.272.432 13.029.904 100,00%TOTAL DO INVESTIMENTO 2018

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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Síntese do Plano de Financiamento 
 

 
Síntese do Plano de Financiamento para 2018 

 
 

 
Tal como nos últimos anos, em agosto de 2017, prevíamos que o financiamento das atividades da 
EDIA, em 2018, incidisse em duas componentes: (1) Financiamento Comunitário e (2) Dotação de 
Capital. O financiamento comunitário para fazer face aos investimentos do EFMA, e as dotações 
de capital, para o serviço da dívida da Empresa, que resultou da politica de financiamento do 
Acionista. 

 
Nesta data já sabemos que, na componente de financiamento comunitário, uma parcela 
significativa do valor previsto foi logo recebida em 2017, visto que, tal como já prevíamos, a 
candidatura apresentada no final do 1.º semestre de 2017, para o reforço da capacidade de 
bombagem da estação elevatória dos Álamos, foi aprovada ainda nesse ano o que permitiu a 
obtenção de um valor de adiantamento de 7.015.000 EUR, que prevíamos receber apenas em 2018.  

 

Estávamos também a considerar os subsídios previstos receber (30.985 milhares de EUR) no 
âmbito do PNRegadios, no entanto a operacionalização do programa deslizou ao longo de 2018, 
o que atrasou a realização dos investimentos e dos respetivos financiamentos, prevendo-se nesta 
data a possibilidade de receber um valor inicial de 5.000 milhares de EUR. 

 

O significativo montante previsto de dotação de capital destina-se sobretudo à liquidação do 
empréstimo obrigacionista de 300 milhões de EUR celebrado em 2003 junto do BNP Paribas e do 
Caixa Banco de Investimentos, com reembolso no ano de 2018. Ainda em 2018 prevemos continuar 
o reembolso de outros empréstimos com prestações a incidir neste exercício tais como o 
empréstimo BEI, contraído em 1999, e o empréstimo da DGTF, obtido em 2014. 
 

Por último, e uma vez que a EDIA não tem capacidade para gerar receitas próprias suficientes, tal 
como nos anos anteriores, estimamos que as verbas necessárias para fazer face aos encargos 
financeiros destes empréstimos tenham origem também em dotações de capital.  

(em EUR)

1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre 

PDR - FEADER 0

PDR - PIDDAC 0

Financiamento Comunitário (envolvente de Alqueva) 4.705 65.385 57.810 133.200 261.100

Subsídio Programa Nacional de Regadios 5.000.000 5.000.000

Receitas de Exploração 4.187.487 4.422.716 2.444.394 22.239.259 33.293.856

Dotações/Aumento de Capital 8.003.815 339.225.248 347.229.063

TOTAL 4.187.487 12.491.916 2.502.204 366.597.707 385.784.019

Financiamento
Exercício de 2018

TOTAL
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4. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2018 NO SETOR EMPRESARIAL DO ESTADO – PROGRAMA 

DE REDUÇÃO DE CUSTOS/GASTOS OPERACIONAIS 

 
Neste capítulo e considerando os pressupostos macroeconómicos de referência, constata-se que 
as estimativas de orçamento para 2018, foram apresentadas a “preços correntes”. Levou-se em 
linha de conta, obviamente, que a EDIA não se encontra ainda em plena exploração, sendo os 
valores apurados com base em pressupostos de adesão e de consumo que variam conforme os 
anos de atividade das várias infraestruturas. A partir de 2019 e 2020, foram usados os 
pressupostos macroeconómicos sugeridos nas IPG´s e considerando a sustentação da evolução 
de atividade da Empresa com base, principalmente, no negócio “água”, que exige uma estrutura 
operacional robusta com meios técnicos e humanos organizados para levarem a cabo a 
prossecução dos objetivos globais do Projeto de Alqueva. 
 
As projeções de negócio apontam para o acréscimo nos próximos anos da taxa de adesão ao 
regadio verificando-se níveis de investimento no sector agrícola e agroalimentar compatíveis 
com o real desenvolvimento da região, e que permita tirar partido das múltiplas valias geradas 
pelo Projeto, designadamente no ambiente, turismo, património, energias renováveis e restantes 
serviços associados. 
 
 
I - A Adoção de Estratégias de Maximização das Receitas Mercantis 
 
As receitas da EDIA assentam em duas fontes essenciais, a saber: a valência hidroelétrica e a 
adução de água para a atividade agrícola. 
 

1. As receitas da valência hidroelétrica, no essencial, resultam do contrato de exploração 
das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão e de subconcessão do domínio público 
hídrico entre a EDIA e a EDP. O pagamento das receitas associadas a este contrato envolve 
(1) um montante inicial de € 195.000.000 e (2) montantes anuais periódicos no período 
de vigência do contrato de € 12.380.000 (valor reavaliado após decisão de não reforçar 
a produção em Pedrógão). Destes montantes, a EDIA não pode contar com a verba do 
montante inicial, que o acionista Estado fez de imediato sua, a título de renda, 
contrariando uma das premissas de base a que estava associada a sustentabilidade da 
exploração do Empreendimento. Isto é, para fazer face aos compromissos anuais a EDIA 
apenas conta com € 12.380.000, não existindo possibilidades de maximizar estas receitas. 
 

2. Por outro lado, as receitas da prestação de serviço de distribuição de água baseiam-se 
no tarifário da água aprovado pelo Despacho n.º 3025, de 11 de abril cujos preços 
previstos, para 2018, são € 0,050/m3 para alta pressão e € 0,032/m3 para baixa pressão 
(aos quais acresce a componente de conservação (taxa fixa) de 55,00€/ha e 20,00€/ha, 
respetivamente).  
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3. O valor cobrado aos proprietários é reduzido em 60% no 1.º ano, 40% no 2.º ano e 20% 
no 3.º ano, perfazendo no 4.º ano de exploração os valores indicados. Assim, estando os 
preços unitários fixados por despacho as estratégias de maximização das receitas passam 
pela subida da taxa de adesão e consequente aumento da quantidade de água 
distribuída. Com esse objetivo, a EDIA prevê ao longo do ano desenvolver as seguintes 
ações: 

 

a. O levantamento exaustivo das áreas não regadas e regadas, nos perímetros em 
exploração no sentido de identificar situações de disponibilidade dos 
beneficiários não regantes/regantes, para possíveis situações de venda, 
arrendamento, parceria e/ou permuta. Conjugando esta informação com as 
solicitações que são dirigidas à EDIA, a Empresa está em condições de aproximar 
as partes e, desta forma, promover a inclusão de novas áreas no ciclo virtuoso 
do regadio, com o natural impacto na rentabilização do projeto. 
 

b. A continuação das atividades que se prendem com o desenvolvimento e 
promoção do regadio de Alqueva, tais como: (1) promover o território de Alqueva 
como polo de desenvolvimento de clusters agroalimentares, nomeadamente, 
através do apoio à implementação de novos projetos, (2) sensibilizar e apoiar os 
beneficiários de Alqueva, quer individualmente, quer através das suas estruturas 
associativas, (3) elaborar dossiers temáticos de apoio a investidores na área 
agrícola e agroalimentar, (4) articular ações com o COTR, em que, reconhecendo 
a sua importância para o desenvolvimento do regadio, se tire partido das suas 
aptidões, quer através de projetos e candidaturas conjuntas, quer na busca de 
caminhos e soluções de futuro para o seu funcionamento e (5) elaborar estudos 
técnico-económicos de novas culturas para a região do Alqueva e acompanhar 
projetos agrícolas e agroindustriais que se venham a fixar na região. 
 

c. A realização de ações que facilitem os contactos entre o agricultor e as empresas 
com interesse em investir na região, tais como seminários, congressos, sessões 
de esclarecimento e encontros entre empresas e agricultores, de forma a ir ao 
encontro das necessidades de cada uma das partes, tornando as terras uma 
mais-valia para os proprietários. 
 

d. No sentido de proporcionar aos agricultores que pretendem efetuar culturas de 
regadio, através da utilização de água a disponibilizar pelo EFMA, o 
financiamento necessário para os seus investimentos, a EDIA celebrou, nos 
últimos anos, protocolos com várias instituições financeiras sendo expetável que 
na próxima campanha de rega continuem a surgir os resultados destas iniciativas 
através do aumento da adesão dos agricultores e consequente consumo de água. 
 

e. Pretende-se continuar a dinamizar a agricultura na pequena propriedade, onde, 
apesar das ações até agora desenvolvidas, com alguns resultados positivos, se 
mantem uma menor adesão ao regadio. Neste âmbito, e a título de exemplo, 
destaque-se, no âmbito das "Academias de Alqueva", a “Academia das 
Hortícolas” e a “Academia das Aromáticas”, que pretendem dinamizar a 
agricultura de regadio e divulgar a produção de produtos variados junto de 
pequenos agricultores.  
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II - Plano de Redução de Custos 
 
A EDIA para o ano de 2018, tal como nos anos anteriores, dará seguimento, sempre que possível 
e de acordo com o plano de atividades do ano, às medidas de contenção e às instruções sobre a 
elaboração dos instrumentos previsionais de gestão definidas pelo Acionista, bem como às 
orientações estabelecidas noutros contratos em vigor. 
 
A atual versão do PAO2018 foi ajustada com os valores reais verificados em 2018 até à data e as 
atuais previsões até final do ano atendendo-se, sempre que possível, às observações 
identificadas pela UTAM no seu relatório n.º 239/2018, de 08 de agosto de 2018, o qual foi dado 
conhecimento à EDIA em 26 de setembro de 2018. 
 
 

1. Gastos Operacionais 
 

 
 
 
A diminuição dos gastos operacionais em 2018 face a 2010 incide, sobretudo, nos fornecimentos 
e serviços externos devido à redução dos investimentos da rede secundária do EFMA classificados 
na rúbrica de subcontratos. 
 
 

2) EBITDA 
 
Relativamente aos resultados de 2017 o EBITA em 2018 regista um acréscimo de 9,9%. 
 

 
  

(em EUR)

Execução Execução Orçamento Variação %

Gastos Operacionais 2010 2017 2018 2018/2010

CMVMC 16.177 43.533 21.894 35,34%

FSE 60.896.226 18.524.986 21.237.180 -65,13%

Gastos com Pessoal 6.357.987 5.848.904 5.914.592 -6,97%

TOTAL 67.270.390 24.417.423 27.173.666 -59,61%

(em EUR)

2018 2017 2018/2017

Estimativa Real
Valor

%

EBITDA 11.892.431 10.821.121 9,9%
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3) Eficiência Operacional 
 
O volume de negócios aumentou de 2017 para 2018 cerca de 5,7%, justificado sobretudo pelo 
acréscimo da atividade de exploração da Empresa relacionada com a distribuição de água. 
 
 

 
 
 
O peso dos gastos operacionais no volume de negócios reduziu de 84,1% (2017) para 83,9% 
(2018). 
 
 

 
 
* O rácio acima indicado contempla, nos gastos operacionais, os gastos com os subcontratos - investimentos realizados na rede 
secundária, e no volume de negócios a variação da produção. 

 
 
O EBIT, excluído de provisões e de imparidades, sofre um aumento de cerca de 31,48%. 
 

 
 

 
  

(em EUR)

Estimativa Real 2018/2017

2018 2017 Valor %

Volume de Negócios 29.784.340 28.180.445 5,7%

(em EUR)

Estimativa Real

2018 2017

Gastos Operacionais 27.041.666 24.351.111

Volume de Negócios 32.227.783 28.958.876

Gastos Operacionais/Volume de Negócio 83,9% 84,1%

(em EUR)

2018 2017 2018/2017

Estimativa Real
Valor

%

EBIT 9.071.070 6.898.967 31,5%
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As tarifas de exploração e conservação aplicadas na atividade de distribuição de água são as 
indicadas no quadro seguinte: 

 

 

Preço

Conservação

Preço

Exploração

Despacho n.º 3025/2017 €/ha €/m3 €/ha €/m3

Alta Pressão

Rede Secundária Alta Pressão Alínea a) do ponto 9 55,0000      0,0590              55,0000        0,0590          Perímetro de Pisão

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 55,0000      0,0472              55,0000        0,0472          Perímetro de Alvito-Pisão, exceto bloco de Faro

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 55,0000      0,0699              55,0000        0,0699          Perímetro de Ferreira, Figueirinha e Valbom

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 55,0000      0,0708              55,0000        0,0708          Perímetro de Brinches

Precarios Alta Pressão Alínea a) do ponto 10 -             0,0770              -               0,0770          Perímetro de Brinches-Enxoé

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0642              -               0,0642          Perímetro Orada-Amoreira

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0879              -               0,0879          Bloco de Faro do perímetro de Alvito-Pisão

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0906              -               0,0906          Perímetro de Serpa

Captações Diretas Alta Pressão (1) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0770              -               0,0770          Perimetro de Alfundão

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0642              -               0,0642          Perímetro de Loureiro-Alvito

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0879              -               0,0879          Bloco 1 do Perímetro de Ervidel

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0906              -               0,0906          Perímetro de Aljustrel

Baixa Pressão Perímetro de Pedrógão-Margem Direita

Rede Secundária Baixa Pressão Alínea b) do ponto 9 20,0000       0,0320              20,0000        0,0320          Blocos 2 e 3 do Perímetro de Ervidel

Precários Baixa Pressão Alínea b) do ponto 10 -             0,0380              -               0,0380          Alguns prédios de Vale de Gaio

Captações Diretas Baixa Pressão (1) Alínea b) do ponto 10 e ponto 14 0,0380              -               0,0380          

Perímetros Confinantes

Perímetros Confinantes com o EFMA (janeiro a maio e setembro a dezembro) Ponto 3 -             0,0300              -               0,0300          

Perímetros Confinantes com o EFMA (junho) Ponto 3 e 5 -             0,0330              -               0,0330          

Perímetros Confinantes com o EFMA (julho e agosto) Ponto 3 e 5 -             0,0345              -               0,0345          

A lta Pressão

Rede Secundária Alta Pressão Alínea a) do ponto 9 44,0000      0,0472              44,0000        0,0472          São Pedro Baleizão Quintos

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 44,0000      0,0378              44,0000        0,0378          Cinco Reis Trindade

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 44,0000      0,0559              44,0000        0,0559          Perímetros confinantes

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 44,0000      0,0566              44,0000        0,0566          

Precarios Alta Pressão Alínea a) do ponto 10 -             0,0616              -               0,0616          

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0514              -               0,0514          

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0703              -               0,0703          

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0725              -               0,0725          

Captações Diretas Alta Pressão (1) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0616              -               0,0616          

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0514              -               0,0514          

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0703              -               0,0703          

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0725              -               0,0725          

Baixa Pressão

Rede Secundária Baixa Pressão Alínea b) do ponto 9 16,0000      0,0256              16,0000        0,0256          

Precários Baixa Pressão Alínea b) do ponto 10 -             0,0304              -               0,0304          

Captações Diretas Baixa Pressão (1) Alínea b) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0304              -               0,0304          

Perímetros Confinantes

Perímetros Confinantes com o EFMA (janeiro a maio e setembro a dezembro) Ponto 3 -             0,0240              -               0,0240          

Perímetros Confinantes com o EFMA (junho) Ponto 3 e 5 -             0,0264              -               0,0264          

Perímetros Confinantes com o EFMA (julho e agosto) Ponto 3 e 5 -             0,0276              -               0,0276          

A lta Pressão

Rede Secundária Alta Pressão Alínea a) do ponto 9 33,0000      0,0354              33,0000        0,0354          Beringel Álamo

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 33,0000      0,0283              33,0000        0,0283          Beja

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 33,0000      0,0419              33,0000        0,0419          Barras, Torrão e Baronia Baixo

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 9 e ponto 12 33,0000      0,0425              33,0000        0,0425          Alvito e Baronia Alto e Alvito Baixo

Precarios Alta Pressão Alínea a) do ponto 10 -             0,0462              -               0,0462          Pias

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0385              -               0,0385          Moura Gravitico

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0527              -               0,0527          Caliços Machados

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 12 -             0,0544              -               0,0544          São Matias 1 e 2

Captações Diretas Alta Pressão (1) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0462              -               0,0462          São Matias 3 e 4

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0385              -               0,0385          Roxo Sado

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0527              -               0,0527          

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0544              -               0,0544          

Baixa Pressão

Rede Secundária Baixa Pressão Alínea b) do ponto 9 12,0000       0,0192              12,0000        0,0192          

Precários Baixa Pressão Alínea b) do ponto 10 -             0,0228              -               0,0228          

Captações Diretas Baixa Pressão (1) Alínea b) do ponto 10 e ponto 14 -             0,0228              -               0,0228          

Perímetros Confinantes

Perímetros Confinantes com o EFMA (janeiro a maio e setembro a dezembro) Ponto 3 -             0,0180              -               0,0180          

Perímetros Confinantes com o EFMA (junho) Ponto 3 e 5 -             0,0198              -               0,0198          

Perímetros Confinantes com o EFMA (julho e agosto) Ponto 3 e 5 -             0,0207              -               0,0207          

Abastecimento público Alínea b) do ponto 17 -             0,0450         -           0,0450      

Uso industrial Alínea c) do ponto 17 -             0,0600         -           0,0600      

Campos desportivos alta Pressão Alínea a) do ponto 17 -             0,0924          -           0,0924      

exploração vazio e supervazio (€/m3) Alínea a) do ponto 17 -             0,0770              -               0,0770          

exploração cheia (€/m3) Alínea a) do ponto 17 -             0,1055              -               0,1055          

exploração ponta (€/m3) Alínea a) do ponto 17 -             0,1087              -               0,1087          

Campos desportivos baixa pressão Alínea a) do ponto 17 -             0,0456         -           0,0456      TA
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4) Quadro PRC 
 

 
 
 
4.1) Deslocações, ajudas de custo e alojamento 
 
 

 
 
 
4.2) Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 
 

 
 
 
  

(em EUR)

2018 2017 2016

Est im at iva Execução Execução valo r %

(1) CMVMC 21.894 43.533 36.093 -21.638 -49,7%

(2) FSE 21.237.180 18.524.986 25.770.643 2.712.194 14,6%

Investimento Rede Secundária registada Subcontratos (b) 1.796.864 -365.809 12.525.738 2.162.673 -591,2%

(3) Gastos com o pessoal 5.914.592 5.848.904 6.066.878 65.688 1,1%

   Indemnizações 2.000 66.311 203.050 -64.311

   Valorizações Remuneratórias 130.000 130.000

(4) Gastos Operacionais  = (1) + (2) + (3) 27.173.666 24.417.423 31.873.614 2.756.243 11,3%

(5) Volume de Negócios (VN) 32.227.783 28.958.876 37.815.685 3.268.907 11,3%

   Subsídios à exploração 256.636 69.819 343.318 186.817 267,6%

   Indemnizações Compensatórias 0 0 0 0 0,0%

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) 84,32% 84,32% 84,29% 0% 0,0%

   (7) Deslocações e alojamento (valor) 28.006 15.672 15.975 12.334 78,7%

   (8) Ajudas de custo (valor) 20.755 20.755 22.832 0 0,0%

   (9) Gastos com a frota automóvel ( a) (valor) 701.499 713.833 737.740 -12.334 -1,7%

( 7)  + ( 8 )  + ( 9) 750.260 750.260 776.547 0 0,0%

  (10) Gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e consultoria (valor) 309. 616, 10 316. 125, 93 426. 722, 00 -6. 509, 8 3 -2, 1%

P RC
Var  2018 /2017

(a) Os gastos associados à frota deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.  

(b) O volume de negócios comtempla o montante da variação da produção

(em EUR)

Orçamento Real

2018 2017 Valor %

Deslocações e alojamento 28.006 15.672 12.334 78,70%

Ajudas de custo 20.755 20.755 0 0,00%

Frota Automóvel 701.499 713.833 -12.334 -1,73%

Total 750.260 750.260 -0,06 0,00%

Var. 2018/2017

(em EUR)

Orçamento Real

2.018 2.017 Valor %

Estudos, pareceres e projetos de consultoria 309.616 316.126 -6.510 -2,06%

Total

Var. 2018/2017
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5) Frota Automóvel 
 
Os gastos com a frota automóvel, observados no quadro seguinte, incluem todos os gastos 
decorrentes quer da disponibilidade dos meios, quer da respetiva utilização. Assim incluem os 
gastos com as rendas ou com amortizações e ainda as taxas, imposto único de circulação, 
inspeções periódicas, seguros, portagens, combustíveis, pneumáticos, manutenção e reparação. 
 
 

 
 
 
Os gastos com a frota automóvel incluem todos os gastos decorrentes quer da disponibilidade 
dos meios, quer da respetiva utilização. Assim incluem os gastos com as rendas ou com 
amortizações e ainda as taxas, imposto único de circulação, inspeções periódicas, seguros, 
portagens, combustíveis, pneumáticos, manutenção e reparação. 
 
Em 2017 a EDIA manteve uma frota automóvel de 77 viaturas, o que levou a que se tivessem 
sentido significativas dificuldades de resposta face às inúmeras solicitações ocorridas durante as 
campanhas de rega deste ano de seca extrema, pelo que, para 2018, se prevê um inevitável 
aumento de 3 viaturas. Mantendo-se as perspetivas de crescimento no próximo ano, a atividade 
da EDIA, ao nível da exploração do EFMA, exige que os departamentos de exploração das 
infraestruturas primárias e secundárias estejam dotados com recursos e meios, de forma a 
conseguirmos garantir os níveis de serviço que se preveem para 2018. Dada a abrangência 
territorial do Empreendimento e a distância que existe entre algumas das mais significativas 
infraestruturas de bombagem e de armazenamento, associado aos níveis de esforço a que estão 
sujeitas, enquanto não forem realizados os reforços de potência, é fundamental para reduzir os 
níveis de inatividade prováveis dotar as equipas de manutenção dos meios necessários, sobretudo 
os de transporte. 
 
Apesar do aumento do número de viaturas, é possível uma redução dos gastos para 701.499 EUR, 
menos 12.334 EUR comparando com 2017, que se atribui sobretudo à obtenção da redução dos 
valores das rendas das viaturas em AOV, e ao decréscimo dos gastos com o combustível. 
 
Em relação à forma de contratação dos veículos utilizados na EDIA, informamos que desde 
fevereiro de 2014, que a EDIA aderiu à ESPAP, desenvolvendo todos os seus procedimentos com 
recurso a esta entidade. 
 
  

(em EUR)

2018

Previsão

2017

Real
Valor %

Gastos com a frota automóvel (€) 701.499 713.833 -12.334 -1,73%

N.º de Veículos 80 77 3,00 3,90%

Var. 2018/2017
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6) Gastos com o Pessoal 
 
Os gastos com o pessoal apresentam um aumento de 1,12%, comparando o ano de 2018 com o 
ano de 2017. 

 
 

A variação ocorrida nos gastos de pessoal entre o ano de 2018 e 2017 é explicada, por um lado, 
pela atualização dos valores do subsídio de alimentação, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da 
LOE de 2017 e, pelo outro, pelo valor estimado das valorizações remuneratórias nos termos do 
Despacho n. º 3.746/2017. Em parte, este aumento é compensado pela redução prevista na rubrica 
de indemnizações. 
 
 

6.1) Redução do número de Efetivos e Cargos de Direção 
 

Relativamente à política de Recursos Humanos e na sequência das orientações transmitidas 
anteriormente pela Tutela, a Empresa apesar de assegurar uma forte componente da atividade 
de exploração dos perímetros de rega, bem como concluir a construção das infraestruturas da 
rede primária e da rede secundária conforme os planos de atividades aprovados pelo acionista, 
tem vindo a manter ou até reduzir o número global de colaboradores, optando, quase sempre, 
pela redistribuição de tarefas entre os colaboradores já ao serviço da empresa através da 
mobilidade interna. 

 

De facto, em 31 de dezembro de 2010, o quadro de pessoal da EDIA era composto por 194 
colaboradores, no final de 2011 por 189 colaboradores, no ano de 2012 um total de colaboradores 
de 188, no ano de 2013, 187 colaboradores, no ano de 2014 por 187 colaboradores, no ano de 
2015 por 185 colaboradores, no ano de 2016 por 179 colaboradores, e no final de 2017 o número 
mantém-se em 179 (comparativamente a dezembro de 2010 assistimos a uma redução de 7,7% 
no número total de colaboradores). Registe-se também a redução, já em 2017, do número total 
de cargos de Direção de 26 para 25. 
 

Ainda de referir que, com a alteração introduzida em 2012 ao nível da rentabilização e promoção 
do Empreendimento de Alqueva, em linha com os objetivos estratégicos da Tutela, com vista ao 
incremento da adesão ao regadio e que aponta muito claramente para o aproveitamento das 
infraestruturas de distribuição de água como uma das atividades principais a desenvolver pela 
empresa nos próximos anos, foi necessário dotar a estrutura da empresa das funções que lhe 
permitam prosseguir estas finalidades da forma mais eficiente e eficaz. 

 

Para assegurar as novas funções, e ao invés de um reforço (natural) na estrutura de recursos 
humanos da empresa, como já referido anteriormente, a EDIA optou pela reconversão dos 
colaboradores, redirecionando da construção para a exploração e, nalguns casos, reforçando o 
conjunto de tarefas pelas quais são responsáveis. 

  

(em EUR)

Orçamento Real

2018 2017

Gastos com o Pessoal 5.914.592 5.848.904 65.688 1,12%

Total 5.914.592 5.848.904 65.688 1,12%

Var. 2018/2017

Valor %
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Assim, onde seria de esperar um aumento do quadro de pessoal justificado pelo aumento das 
atividades da empresa (construção + exploração + promoção do regadio), assistiu-se à 
manutenção (e mesmo redução nalgumas funções de apoio) do número de colaboradores. 
 

A atual estrutura orgânica da EDIA tem em conta as especiais responsabilidades da Empresa no 
âmbito da gestão e construção do EFMA, visando atingir os objetivos definidos na lei e em 
conformidade com os seus estatutos. O equilíbrio tem vindo a ser conseguido através de um forte 
empenhamento dos recursos humanos (os quais são originários, na sua grande maioria, da 
região), que passa também pela sua valorização (aposta forte na formação, o que permite um 
aumento das competências, quer verticais quer transversais) e pela introdução dos conceitos de 
flexibilidade e polivalência (o que tem permitido a conversão gradual de colaboradores das áreas 
de construção para as áreas de exploração, e a transferência de colaboradores entre 
departamentos consoante as necessidades específicas da Empresa). 
 

 
  

Execução Execução Execução Execução Execução Previsão

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valor %

Gastos com pessoal (1) = 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
6.187.838,65 5.641.660,00 5.743.261,33 6.066.878,00 5.848.903,00 5.914.591,73 65.688,73 1,12%

(a) Gastos com Órgãos Sociais 238.534,99 273.616,98 267.494,10 286.233,21 298.052,00 298.052,00 0,00 0,00%

(b) Gastos com Cargos de Direção 1.243.460,66 1.362.219,58 1.360.679,00 1.342.231,80 1.302.377,00 1.297.542,31 -4.834,69 -0,37%

(c) Remunerações do Pessoal 3.315.153,17 3.726.913,76 3.831.591,94 3.959.640,61 3.934.714,67 4.066.158,36 131.443,69 3,34%

     (i) Vencimento base + Subs. 

Férias + Subs. Natal
2.819.958,39 2.561.068,98 2.652.624,90 2.777.283,44 2.704.635,00 2.705.077,36 442,36 0,02%

     (ii) Outros Subsidios 495.194,78 1.165.844,78 1.178.967,04 1.182.357,17 1.230.079,67 1.231.081,00 1.001,33 0,08%

     (iii) …impacto reduções 

remuneratórias/suspensão 

subsídios em cada ano

161.053,00 207.894,00 131.063,00 50.555,32 0,00 0,00

     (iv) impacto da aplicação dos 

artigos 20º e 21º LOE 2017
0,00 0,00

     (v) impacto estimado com 

valorizações remuneratórias nos 

termos do           Despacho 

nº3746/2017

0,00 130.000,00 130.000,00

(d) Beneficios pós-emprego 5.113,54 0,00 0,00 0,00 0,00

(e) Ajudas de Custo 31.202,34 24.106,72 22.832,29 20.755,06 20.755,06 0,00 0,00%

(f) Restantes Encargos 1.305.036,53 246.859,00 212.585,97 252.890,00 226.693,00 230.084,00 3.391,00 1,50%

(g) Rescisões / Indemnizações 80.539,76 848,34 46.803,60 203.050,09 66.311,27 2.000,00 -64.311,27 -96,98%

Gastos Totais com pessoal 

(2) = (1) sem o impacto das 

medidas identificadas em 

(iii),  (iv), (v), (g)

5.432.917,66 5.565.394,73 5.813.272,59 5.782.591,73 5.782.591,73 0,00 0,00%

Execução Execução Execução Estimativa Real Previsão

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valor %

N.º Total R.H. (O.S. + 

Dirigentes + Trabalhadores)
193 193 191 185 185 185 0,00 0,00%

N.º Órgãos Sociais (O.S.) 

(número)
6 6 6 6 6 6 0,00 0,00%

N.º Cargos de direção sem O.S. 

(número)
27 27 27 26 25 24 0,00 0,00%

N.º Trabalhadores sem O.S. e sem 

Cargos de direção (número)
160 160 158 153 154 155 0,00 0,00%

Gastos com Dirigentes/Gastos 

com Pessoal [(b)/((1)-(f))] 20,10% 24,15% 23,69% 22,12% 22,27% 21,94%

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS (RH)

Designação
Var.2018/2017

Designação
Var.2018/2017
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7) Redução do Prazo Médio de Pagamentos e do volume dos “atrasos de pagamento” (arrears) 
 
A EDIA em 2018 prevê atingir os prazos médios de pagamento apresentados no quadro seguinte. 
Na previsão de pagamentos considerámos os prazos utilizados nos contratos na EDIA, que são 60 
dias para os contratos de empreitadas e fornecimento de equipamentos e 30 dias para os 
restantes contratos.  

 

 
 

 

A evolução dos saldos de fornecedores é a seguinte: 

 

 
 

 

8) Adoção de estratégias de redução do endividamento e encargos financeiros associados 
 

 
 

Tal como se observa no quadro anterior prevê-se uma redução do endividamento de 0,83%, por 
pressupormos, no período, o reembolso dos empréstimos com dotação de capital. 

  

(em EUR)

Designação 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre

Inventários e Ativos Biológicos registados na Conta 31 9.153 12.765 18.296

Ativos Fixos Tangíveis na Conta 43 25.637 74.006 15.010 181.104

Programas de Computadores na Conta 443 7.600 5.001

Produção (Ativos Biológicos) na Conta 372

Ativos Fixos Tangíveis em curso na Conta 453 389.832 255.682 1.957.263 6.132.202

Ativos Fixos Intangíveis em curso (programas de 

computador) na Conta 454

Fornecimentos e Serviços Externos registados na Conta 62 3.234.178 3.406.322 5.049.219 7.883.424

Outras Contas

TOTAL 3.658.800 3.756.375 7.039.788 14.201.731

PMP 62 68 73 71

(em EUR)

Código Designação 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre

22 Fornecedores 2.318.355 3.368.755 5.665.404 5.259.474

271 Fornecedores de Investimento 356.941 184.786 4.193.220

2.675.296 3.553.541 5.665.404 9.452.694

(em EUR)

2018

Financiamento Remunerado de 2018 292.618.054

Financiamento Remunerado de 2017 637.497.750

Capital Social 2018 876.530.463

Capital Social 2017 529.301.400

Novos Investimentos 12.027.803

Variação de Endividamento -0,83%
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IV. Plano de Investimentos e Financiamento 2018-2020 

 
O plano de investimentos plurianual da EDIA para o período 2018-2021, está diretamente 
relacionado com o PNRegadios, apresentado à tutela no 1.º semestre de 2016 e aprovado na 
reunião do Conselho de Ministros de 20 de setembro de 2018, que no respetivo comunicado 
indicava que este programa“visa a expansão, reabilitação e modernização dos regadios 
existentes e a criação de novas áreas regadas, com o objetivo de promover o regadio e outras 
infraestruturas coletivas”. Desta forma ratificou-se, de forma inequívoca, a construção da 2.ª Fase 
de infraestruturação do EFMA. 
 
Assim, nos próximos anos os investimentos da EDIA incidem na expansão do EFMA, no montante 
de 236 milhões de EUR, e na instalação de um parque fotovoltaico junto às principais estações 
elevatórias da rede primária, de cerca de 50 milhões de EUR. A expansão do EFMA (Promoção de 
Novos Regadios e Melhoria do Regadio Existente) será financiada pelo BEI e CEB, via PNRegadios, 
e pelo FEDER e PIDDAC, via Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) e a instalação do parque 
fotovoltaico será financiado por um empréstimo a contrair junto do CEB. 
 
Até à data, foi aprovada, junto do PDR, a candidatura do reforço de potência da estação elevatória 
dos Álamos, de cerca de 14 milhões de EUR, e estão previstos mais de 220 milhões de EUR no 
PNRegadios para financiamento dos restantes projetos. Para financiamento do parque 
fotovoltaico de Alqueva está em fase final o processo de contratação de um empréstimo junto do 
CEB de 45 milhões de EUR. 
 
Indica-se ainda que o plano de investimentos do EFMA para os próximos anos está em linha com 
a estratégia definida pelo Acionista, Estado Português, para a principal área de atividade da 
Empresa, a Agrícola. No Programa Nacional de Reformas, no ponto Valorização do Território, do 
capitulo Principais Respostas aos Desafios Económicos e Sociais, indica-se que “A expansão da 
área irrigável assume uma relevância central para a melhoria do desempenho na atividade 
agrícola e das condições de vida do meio rural, constituindo-se como um instrumento de 
dinamização económica, de aumento do autoaprovisionamento agroalimentar e de incremento 
das exportações, para além de contribuir de forma decisiva para a fixação das populações nos 
territórios do interior. Nestes termos o governo promoverá a reabilitação e a instalação de novos 
aproveitamentos hidroagrícolas em todo o território nacional num total de cerca de 90.000 
hectares, com financiamento através do FEADER e do BEI (que se encontra em fase de 
negociação), neste caso para a ampliação de 47.000 hectares do Empreendimento de Alqueva.” 
 
A implementação dos projetos do Empreendimento de Alqueva previstos no PNRegadios, na fase 
de operação, por ano e em velocidade de cruzeiro, gerarão um valor acrescentado bruto de 375,9 
milhões de EUR e uma receita fiscal de 68,8 milhões de EUR. O saldo externo também sairá 
beneficiado em 97,9 milhões de EUR e serão criados, de forma líquida, 14,1 mil empregos. 
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A implementação de uma área alargada de regadio em que seja promovida uma agricultura 
sustentável, aliada a uma gestão integrada e eficiente dos diferentes recursos (água, solo e 
energia), que promova a coesão social do território rural, contribuirá de modo decisivo, para: 
 

✓ Minimizar os efeitos das alterações climáticas; 
✓ Inverter a tendência de desertificação; 
✓ Promover o reforço da segurança alimentar; e 
✓ Relançar uma nova dinâmica económica, criando as bases para um futuro melhor das 

regiões abrangidas. 
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(em Milhões de EUR)

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

PROMOÇÃO DE NOVOS REGADIOS 1,76 1,42 55,26 71,64 47,27 25,15 202,51

REGUENGOS - 10.100ha 0,42 0,09 11,06 20,67 6,83 0,00 39,07 100% Subsidio PNRegadios

ÉVORA - 3.000 ha 0,18 0,02 7,05 6,04 0,00 0,00 13,29 100% Subsidio PNRegadios

CUBA-ODIVELAS - 3.000 ha 0,19 0,10 8,51 0,93 0,00 0,00 9,72 100% Subsidio PNRegadios

PÓVOA-MOURA - 9.500 ha 0,48 0,29 6,38 20,83 8,47 0,00 36,44 100% Subsidio PNRegadios

VIANA DO ALENTEJO - 4.600 ha 0,21 0,08 8,46 8,54 0,00 0,00 17,29 100% Subsidio PNRegadios

SÃO BENTO - 4.257 ha 0,08 0,14 1,16 6,36 4,68 0,00 12,41 100% Subsidio PNRegadios

VIDIGUEIRA - 2.200 ha 0,01 0,14 1,15 3,28 2,16 0,00 6,74 100% Subsidio PNRegadios

CABEÇA GORDA-TRINDADE - 4.300ha 0,20 0,24 2,50 10,34 1,85 15,13 100% Subsidio PNRegadios

MARMELAR - 1.200ha  0,00 0,00 0,16 0,08 0,11 4,30 4,65 100% Subsidio PNRegadios

MONSARAZ - 2.500ha 0,00 0,00 0,13 0,07 0,26 10,56 11,02 100% Subsidio PNRegadios

LUCEFECIT/CAPELINS - 1.700ha 0,00 0,00 0,18 0,12 1,70 2,72 4,72 100% Subsidio PNRegadios

LIGAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO MORGÁVEL LIG.A.F.SERNE - 727 ha 0,19 0,27 10,48 2,10 0,00 0,00 13,04 100% Subsidio PNRegadios

MESSEJANA - 3.000 ha 0,00 0,10 0,32 0,13 12,73 5,72 19,00 100% Subsidio PNRegadios

MELHORIAS DE REGADIOS EXISTENTES 0,03 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 34,00

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS GRUPOS DE BOMBAGEM DAS E. E. EM EXPLORAÇÃO 0,03 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 34,00

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS BOMBAS 0,01 9,08 3,82 0,00 0,00 0,00 12,9185%/15% FEADER/PIDDAC

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS - SIFÕES 0,11 4,14 3,87 0,00 0,00 8,12 100% Subsidio PNRegadios

LOUREIRO-ALVITO 0,01 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 0,78 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  MD 0,00 1,37 1,13 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  ME 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

S.PEDRO 0,27 1,87 0,06 0,00 0,00 2,20 100% Subsidio PNRegadios

PENEDRÃO 0,04 1,46 0,00 0,00 1,50 100% Subsidio PNRegadios

PEDRÓGÃO 1 E 3 0,00 0,40 0,63 0,00 1,03 100% Subsidio PNRegadios

ESTÁCIO 0,00 0,00 0,73 0,74 0,00 1,47 100% Subsidio PNRegadios

LAJE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% Subsidio PNRegadios

PARQUE FOTOVOLTAICOS DE ALQUEVA 0 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13

Parque Fotovoltaico de Alqueva 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13 5%/95% Rec.Próprias/CEB

TOTAL da 2.ª Fase 1,78 11,62 80,15 94,29 61,14 37,65 286,63

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

Ações Complementares 1.ª Fase do EFMA 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,0890%/10%
Rec. Próprias /Fundos 

Comunit.

TOTAL (*) 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,08

(*) Investimentos remanescentes de projetos em exploração relativos a expropriações e outras ações complementares.

(**) Em todos os anos do período de programação foram consideradas as mesmas fontes de financiamento.

Taxa Financiamento **

1.ª Fase 

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento

Taxa Financiamento
Até 

2017

Até 

2017
PROJETOS REGADIO

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento
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5. ANEXOS 

 

ANEXOS 

 
 

I. PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

II. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

III. PEDIDOS DE DISPENSA 

IV. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 
✓ BALANÇO PREVISIONAL 
✓ DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 
✓ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL 
✓ DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO 
✓ ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 
✓ CONTAS DE EXPLORAÇÃO 
✓ ORÇAMENTO FINANCEIRO 

V. PLANOS DE INVESTIMENTOS 
✓ PLANO DE INVESTIMENTOS 2018 

▪ SÍNTESE DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 
▪ RESUMO SEMESTRAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS 

PARA 2018 
▪ RESUMO SEMESTRAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS 

PARA 2018 (DISTRIBUIÇÃO MENSAL) 
▪ PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 (DISTRIBUIÇÃO 

MENSAL) 
✓ PLANO DE INVESTIMENTOS 2017 E 2018-2020 

VI. MEMÓRIA DESCRITIVA DOS NOVOS INVESTIMENTOS PROPOSTOS 
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IV. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 

BALANÇO PREVISIONAL 

 

 

(em EUR)

Ativo Não Corrente 

Ativos Fixos Tangíveis 12.816.754 12.483.311 10.928.847 11.641.805 11.931.912

Propriedades de Investimento 2.113.934 2.113.934 2.110.655 2.110.655 2.110.655

Ativos Intangíveis 345.934.822 340.688.821 340.116.508 384.040.767 425.544.603

Participações Financeiras - Outros Métodos 276.571 276.571 276.571 276.571 276.571

Outras Contas a Receber 332 198.802.591 193.564.031 190.027.203 187.564.079

Outros Ativos Financeiros 8.533.529 506 911 911 911

Depósitos Cativos 90.745 90.745 90.745 90.745

Ativo Corrente

Inventários 2.101.804 3.015.122 5.382.979 39.054.123 88.194.504

Clientes 12.613.398 5.090.452 9.488.407 7.961.251 5.191.447

Adiantamentos a Fornecedores 327.728 202.663 6.900 6.900 6.900

Estados e outros Entes Públicos 1.131.332 1.109.020 836.223 1.299.209 1.391.919

Acionista/Sócios 0 0

Outras Contas a Receber 216.376.840 217.986.312 219.599.662 220.748.710 222.300.600

Diferimentos 354.547 216.200 366.964 366.964 366.964

Caixa e Depósitos Bancários 11.398.611 30.454.911 27.386.020 27.864.569 28.051.315

Total do Ativo 613.980.202 812.531.160 810.155.423 885.490.381 973.023.124

Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

Capital Realizado 464.341.070 529.301.400 876.530.463 951.382.074 993.804.998

Outras Reservas 9.202.700 9.202.700 9.202.700 9.202.700 9.202.700

Resultados Transitados -878.333.129 -834.566.239 -834.908.138 -843.892.904 -845.495.341

Ajustamentos em Activos Financeiros 0 0

Outras Variações no Capital Próprio 0 0

Resultados Liquido do Periodo -14.076.369 -341.899 -8.984.766 -1.602.437 1.998.917

Total do Capital Próprio -418.865.728 -296.404.038 41.840.259 115.089.434 159.511.275

Passivo

Passivo Não Corrente

Provisões 27.589.094 15.530.223 18.471.195 21.361.766 24.441.280

Adiantamentos de Clientes 0 0 0

Financiamentos Obtidos 637.353.689 293.905.904 247.659.104 187.260.541 152.746.204

Outras Contas a Pagar 1.603.100 0 0 0

Diferimentos 289.361.409 425.152.513 423.292.440 460.102.224 528.084.866

Passivo Corrente

Fornecedores 4.162.625 3.621.022 5.259.474 14.489.525 14.067.538

Adiantamentos de Clientes 8.224 8.763 8.727 8.727 8.727

Estado e outros Entes Públicos 278.971 250.344 532.407 703.266 879.371

Accionistas/Sócios 0 0 0

Financiamentos Obtidos 53.450.602 343.591.846 44.958.950 44.958.950 49.480.521

Outras Contas a Pagar 3.871.850 10.696.865 11.925.678 25.308.759 27.596.153

Diferimentos 16.769.466 14.574.619 16.207.189 16.207.189 16.207.189

Total do Passivo 1.032.845.930 1.108.935.198 768.315.164 770.400.947 813.511.849

Total do Capital Próprio e do Passivo 613.980.202 812.531.160 810.155.423 885.490.381 973.023.124

ATIVO
2016

(Execução)

2017

(Execução)

2018

 (Estimado)

2019

(Orçamento)

2020

(Orçamento)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 

 

 
Os resultados líquidos negativos devem-se por um lado ao impacto do modelo de financiamento escolhido pelo Acionista Estado para a execução dos 
investimentos da rede primária de abastecimento de água, designadamente, através do recurso a empréstimos bancários que resultam em elevados 
encargos financeiros, e por outro lado, ao registo das imparidades nas contas da EDIA considerando que o tarifário fixado para o serviço de fornecimento 
de água do EFMA faz face apenas aos encargos de exploração. 

(em EUR)

2016

 (Execução)

2017

 (Execução)

2018

 (Estimativa)

Vendas e Serviços Prestados 23.816.343 28.180.445 29.784.340 34.723.131 35.035.935

Subsídios à Exploração 343.318 69.819 256.636 594.727 260.229

Gan./Perd. Imput. Subsid. Assoc. Empreen. Com 0 0

Variação nos Inventários da Produção 13.999.342 778.431 2.443.443 33.671.145 49.140.381

Trabalhos para a própria Entidade 2.444.639 845.489 1.033.437 948.636 961.917

Custo da Merca. Vendida e Mat. Consumida -36.093 -43.533 -21.894 -7.000 -22.201

Fornecimentos e Serviços Externos -25.770.643 -18.524.986 -21.237.180 -57.592.498 -73.480.606

Gastos com o Pessoal -6.066.878 -5.848.904 -5.914.592 -6.314.074 -6.376.920

Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões) -3.036.139 -98.567

Provisões (aumentos/reduções) 179.117 -1.844.904 -2.940.972 -2.890.572 -3.079.514

Imparidades de Invest. não deprec./Amort. (Perdas/Reversões) 124.538

Outros Rendimentos e Ganhos 6.699.594 9.397.523 9.175.903 8.877.564 8.700.012

Outros Gastos e Perdas -706.357 -2.089.694 -686.690 -1.163.008 -1.179.290

Resultados antes Depr. Gastos Fin. Impostos 11.990.781 10.821.121 11.892.431 10.848.051 9.959.943

Gastos/Reversões Deprec. e Amortização -5.794.840 -5.767.058 -5.762.333 -5.753.078 -5.753.078

Imparidade Activos Deprec./Amort. -14.462.014 1.102.116 -8.666.610 -1.944.026 -1.080.000

Result. Operac. (Antes Gast. Fin. Impost.) -8.266.073 6.156.179 -2.536.512 3.150.947 3.126.865

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

Juros e Gastos Similares Suportados -5.715.212 -6.405.906 -6.448.254 -4.753.384 -1.127.948

Resultado antes de Impostos -13.981.285 -249.726 -8.984.766 -1.602.437 1.998.917

Imposto sobre o Rendimento do Exercicio -95.086 -92.173

Resultado Líquido do Exercício -14.076.371 -341.899 -8.984.766 -1.602.437 1.998.917

CUSTOS E PERDAS
2019 

(Orçamento)

2020 

(Orçamento)



 
 

  
 

51 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2018 - Revisto 
 

 

 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL 

  

(em EUR)

2016 (Execução) 2017 (Execução)
2018 

(Estimativa)

2019

(Orçamento)

2020

(Orçamento)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes (1) 25.568.819 36.819.034 32.504.480 39.211.497 40.141.341

Pagamento a Fornecedores (2) -25.501.744 -22.459.567 -23.128.674 -53.676.117 -79.307.508

Pagamentos ao Pessoal (3) -4.211.406 -5.656.083 -5.967.140 -6.277.416 -6.407.416

FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES -4.144.331 8.703.384 3.408.666 -20.742.036 -45.573.583

Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento -103.800 -93.376 0 0 0

Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à Actividade Operacional (4) -1.908.779 800.591 275.816 -20.453.203 45.862.783

  

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -6.156.910 9.410.599 3.132.851 -288.833 289.200

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Ativos Fixos Tangíveis (5) -256.888 -231.656 -450.689 -11.761.724 -14.216.500

Ativos Intangíveis (6) -16.457.701 -16.163.224 -7.312.083 -23.559.716 -29.653.111

Investimentos Financeiros

Outros Ativos

Recebimentos provenientes de:

Ativos Fixos Tangíveis 3.150

Ativos Intangíveis

Investimentos Financeiros

Outros Ativos

Subsídios de Investimento (7) 5.668.104 12.150.437 5.725.885 26.654.375 33.395.105

Juros e Rendimentos Similares 3.743 0 0 0 0

Dividendos

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -11.042.742 -4.241.293 -2.036.888 -8.667.065 -10.474.506

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos Obtidos (8) 0 9.500.000 11.500.000

Realizações de Capital e de outros Instrumentos de Capital Próprio (9) 21.774.372 30.907.990 313.706.794 41.859.410 9.957.885

Cobertura de Prejuízos 

Doações 

Outras Operações de Financiamento 

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos Obtidos (10) -6.684.783 -12.220.325 -313.424.068 -38.363.682 -9.957.885

Juros e Gastos Similares (11) -4.273.432 -4.756.461 -4.447.579 -3.561.281 -1.127.948

Dividendos

Reduções de Capital e Prestações Suplementares

Outras Operações de Financiamento

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10.816.158 13.931.204 -4.164.854 9.434.447 10.372.052

Variação de Caixa e seus Equivalentes -2.565.936 19.100.511 -3.068.891 478.549 186.746

Efeitos da Diferença de Câmbio 0 0

Caixa e seus Equivalentes no Inicío do Periodo 13.920.337 11.354.401 30.454.911 27.386.020 27.864.569

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo 11.354.401 30.454.911 27.386.020 27.864.569 28.051.315

(1)    Recebimentos relativos à atividade operacional da EDIA, no negócio da distribuição de água, de energia e outros.

(2)    Pagamentos referentes as atividades operacionais, nomeadamente, estrutura e exploração e pagamentos relativos ao investimento da Rede Secundária.

(3)    Pagamentos de vencimentos e outros encargos do pessoal.

(4)    Pagamento de outras atividades operacionais, recebimentos de subsídios da Rede Secundária.

(5)    Pagamentos referentes à aquisição de equipamentos e instalações, e Ativo fixo em curso, nomeadamente no Parque Fotovoltaico de Alqueva.

(6)    Pagamentos de investimento em curso nomeadamente na rede primária e estação elevatória dos Álamos.

(8)    Financiamento externo para investimento no Parque Fotovoltaico de Alqueva.

(9)    Aumentos de capital por parte do acionista Estado para fazer face ao serviço da divida.

(10) Reembolso do atual financiamento externo.

(11) Pagamento de encargos financeiros.  

(7)    Recebimento de subsídios de investimentos relativos aos investimentos em curso na rede primária, relativo ao Plano Nacional de Regadio, assim como no aumento da capacidade potência da 

estação elevatória dos Álamos.
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO 

 

 

Unid: Euro

Contas Capital

Ajustamentos 

em 

Ativos 

Financeiros

Outras 

Reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

Líquido 

do 

Período

Total

Ano: 2016

Posição no Início do Período 407.975.580 571 9.202.700 -867.430.452 -10.903.248 -461.154.849

Aplicação do Resultado Líquido de 2015 -10.903.248 10.903.248 0

Realização de Capital 56.365.490 56.365.490

Outros Rendimentos e Gastos Reconhecidos em Capital Próprio -571 571

Resultado Líquido do Período -14.076.369 -14.076.369

Posição no Fim do Período 464.341.070 0 9.202.700 -878.333.129 -14.076.369 -418.865.728

Ano: 2017

Posição no Início do Período 464.341.070 0 9.202.700 -878.333.129 -14.076.369 -418.865.728

Aplicação do Resultado Líquido de 2016 -14.076.369 14.076.369 0

Realização de Capital 64.960.330 64.960.330

Outros Rendimentos e Gastos Reconhecidos em Capital Próprio 57.843.259 57.843.259

Resultado Líquido do Período -341.899 -341.899

0

Posição no Fim do Período 529.301.400 0 9.202.700 -834.566.239 -341.899 -296.404.038

Ano: 2018

Posição no Início do Período 529.301.400 0 9.202.700 -834.566.239 -341.899 -296.404.038

Aplicação do Resultado Líquido de 2017 -341.899 341.899 0

Realização de Capital 347.229.063 347.229.063

Outros Rendimentos e Gastos Reconhecidos em Capital Próprio

Resultado Líquido do Período -8.984.766 -8.984.766

Posição no Fim do Período 876.530.463 0 9.202.700 -834.908.138 -8.984.766 41.840.259

Ano: 2019

Posição no Início do Período 876.530.463 0 9.202.700 -834.908.138 -8.984.766 41.840.259

Aplicação do Resultado Líquido de 2018 -8.984.766 8.984.766 0

Realização de Capital 74.851.612 74.851.612

Outros Rendimentos e Gastos Reconhecidos em Capital Próprio

Resultado Líquido do Período -1.602.437 -1.602.437

Posição no Fim do Período 951.382.075 0 9.202.700 -843.892.904 -1.602.437 115.089.434

Ano: 2020

Posição no Início do Período 951.382.075 0 9.202.700 -843.892.904 -1.602.437 115.089.434

Aplicação do Resultado Líquido de 2019 -1.602.437 1.602.437 0

Realização de Capital 42.422.924 42.422.924

Outros Rendimentos e Gastos Reconhecidos em Capital Próprio

Resultado Líquido do Período 1.998.917 1.998.917

Posição no Fim do Período 993.804.999 0 9.202.700 -845.495.341 1.998.917 159.511.275



 
 

  
 

53 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2018 - Revisto 
 

 

 

V. PLANOS DE INVESTIMENTOS 

PLANO DE INVESTIMENTOS 2018 

SÍNTESE DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 

 

 

  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

BARRAGEM DE ALQUEVA 49.402 97.918 147.320 1,13%

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 25.000 25.000 0,19%

REDE PRIMÁRIA 191.451 203.734 395.185 3,03%

REDE SECUNDÁRIA 222.587 173.006 395.593 3,04%

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 9.004 30.000 39.004 0,30%

472.443 529.658 1.002.101 7,69%

Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

ÁREAS LIMITROFES 123.209 1.300.073 1.423.282 10,92%

REDE PRIMÁRIA 30.064 731.947 762.011 5,85%

REDE SECUNDÁRIA 93.145 568.126 661.271 5,08%

REFORÇO DA  CAPACIDADE DE ADUÇÃO 49.861 10.150.500 10.200.362 78,28%

REDE PRIMÁRIA 49.861 9.410.500 9.460.362 72,61%

REDE SECUNDÁRIA 740.000 740.000 5,68%

173.070 11.450.573 11.623.644 89,21%

TOTAL DO INVESTIMENTO 645.514 11.980.231 12.625.745 96,90%

111.958 292.201 404.159 3,10%

757.472 12.272.432 13.029.904 100,00%TOTAL DO INVESTIMENTO 2018

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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RESUMO SEMESTRAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 

 

 

(continua) 

  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

BARRAGEM DE ALQUEVA 49.402 97.918 147.320 1,13%

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 45.209 67.918 113.127 0,87%

ALDEIA DA LUZ 4.172 4.172 0,03%

GESTÃO AMBIENTAL 25.000 25.000 0,19%

PATRIMÓNIO CULTURAL 20 5.000 5.020 0,04%

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 25.000 25.000 0,19%

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 25.000 25.000 0,19%

REDE PRIMÁRIA 191.451 203.734 395.185 3,03%

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 3.778 77.334 81.112 0,62%

GESTÃO AMBIENTAL 18.000 18.000 0,14%

SISTEMA DE CONTROLO E GESTÃO 6.000 6.000 0,05%

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 26.111 30.179 56.290 0,43%

BARRAGEM DOS ÁLAMOS 15 15 0,00%

LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO 1.307 1.307 0,01%

LIGAÇÃO ROXO-SADO 107.470 10.046 117.516 0,90%

LIGAÇÃO ALVITO PISÃO 2 11.536 11.538 0,09%

ADUTOR PISÃO-BEJA 7.350 7.350 0,06%

DERIVAÇÃO A ODIVELAS 3.572 3.572 0,03%

LIGAÇÃO ALVITO-VALE DE GAIO 12.786 12.786 0,10%

EST.ELEVATÓRIA CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO 19.243 19.243 0,15%

CIRC.HIDRÁULICO SÃO MATIAS 439 3.711 4.150 0,03%

CIRC.HIDRÁULICO DE S.PEDRO 4.201 4.201 0,03%

ADUTOR AMOREIRA PIAS (Amoreira-Caliços e Caliços Pias) 5.385 45.622 51.007 0,39%

ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E BARRAGEM ENXOÉ 1.097 1.097 0,01%

REDE SECUNDÁRIA 222.587 173.006 395.593 3,04%

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 201.986 93.485 295.471 2,27%

SISTEMA DE CONTROLO E GESTÃO 20.000 20.000 0,15%

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 24.000 24.000 0,18%

BLOCO DO MONTE NOVO 5 5 0,00%

BLOCOS ROXO-SADO 829 11.766 12.595 0,10%

BLOCO DO PISÃO 1.064 1.064 0,01%

BLOCO LIGAÇÃO ALVITO-PISÃO 4.166 4.166 0,03%

BLOCOS DE REGA DE PISÃO-BEJA 38.597 5.640 44.237 0,34%

BLOCOS DE REGA DE PISÃO-ROXO -10.850 10.000 -850 -0,01%

BLOCOS DE REGA  NÓ DE ODIVELAS A VALE DE GAIO -5.590 1.000 -4.590 -0,04%

BLOCOS DE REGA DE S.MATIAS 11.633 2.000 13.633 0,10%

BLOCOS DE REGA CALIÇOS-MACHADOS -24.465 -100 -24.565 -0,19%

BLOCOS DE REGA DO ADUTOR AMOREIRA PIAS

(Amoreira-Caliços e Caliços-Pias -Blocos Rega Pias) 3.957 5.215 9.172 0,07%

BLOCOS DE REGA DE BRINCHES 1.255 1.255 0,01%

BLOCOS DE REGA BRINCHES-ENXOÉ

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 9.004 30.000 39.004 0,30%

ENVOLVENTE DA BARRAGEM DO ALQUEVA 9.004 30.000 39.004 0,30%

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 1.ª FASE 472.443 529.658 1.002.101 7,69%
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Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO 1.º Semestre 2.º Semestre Total %

ÁREAS LIMITROFES 123.209 1.300.073 1.423.282 10,92%

REDE PRIMÁRIA 30.064 731.947 762.011 5,85%

LIGAÇÃOAO SISTEMA DE MORGÁVEL E À ALBUFEIRA DE FONTE SERNE 359 270.154 270.514 2,08%

CIRCUITO HIDRÁULICO REGUENGOS   759 32.100 32.859 0,25%

CIRCUITO HIDRÁULICO DE ÉVORA   2.387 0 2.387 0,02%

CIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO 1.190 48.560 49.750 0,38%

CIRCUITO HIDRÁULICO  DA VIDIGUEIRA 70.000 70.000 0,54%

CIRCUITO HIDRÁULICO PÓVOA-MOURA 320 125.000 125.320 0,96%

CIRCUITO HIDRÁULICO  SÃO BENTO 12.061 37.943 50.005 0,38%

CIRCUITO HIDRÁULICO  DE CABEÇA GORDA-TRINDADE 12.914 98.264 111.177 0,85%

LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA C.H.DA MESSEJANA 74 49.926 50.000 0,38%

REDE SECUNDÁRIA 93.145 568.126 661.271 5,08%

BLOCO DE REGUENGOS 7.374 48.628 56.002 0,43%

BLOCOS  DE ÉVORA 1.921 13.949 15.870 0,12%

BLOCO DE CUBA-ODIVELAS 30.675 67.520 98.195 0,75%

BLOCO DE  VIANA DO ALENTEJO 14.290 15.710 30.000 0,23%

BLOCO DA VIDIGUEIRA 70.000 70.000 0,54%

BLOCO DE  PÓVOA-MOURA 13.803 149.449 163.252 1,25%

BLOCO DE SÃO BENTO 12.095 72.943 85.039 0,65%

BLOCO  DA CABEÇA GORDA-TRINDADE 12.914 80.000 92.914 0,71%

BLOCO DA MESSEJANA 74 49.926 50.000 0,38%

REFORÇO DA CAPACIDADE DE ADUÇÃO 49.861 10.150.500 10.200.362 78,28%

REDE PRIMÁRIA 49.861 9.410.500 9.460.362 72,61%

PROJETOS E CONSTRUÇÃO (GESTÃO E FISCALIZAÇÃO)

2ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS ÁLAMOS 27.361 9.051.847 9.079.208 69,68%

2ª FASE DO CIRCUITO HIDRÁULICO ÁLMOS LOUREIRO 22.197 88.793 110.990 0,85%

EST. ELEVATÓRIA SÃO PEDRO (RP) 304 269.860 270.164 2,07%

REDE SECUNDÁRIA 740.000 740.000 5,68%

2ª FASE INST.G.BOMBAGEM E.E. BL LOUREIRO-ALVITO (RS) 740.000 740.000 5,68%

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE 173.070 11.450.573 11.623.644 89,21%

TOTAL DO INVESTIMENTO 645.514 11.980.231 12.625.745 96,90%

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 111.958 292.201 404.159 3,10%

TOTAL DO INVESTIMENTO 2018 757.472 12.272.432 13.029.904 100,00%



 
 

  
 

56 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2018 - Revisto 
 

 
RESUMO SEMESTRAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 (DISTRIBUIÇÃO MENSAL) 

 

 

  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1.º Semestre 2.º Semestre Total

BARRAGEM DE ALQUEVA 45.217 4.185 7.918 42.500 47.500 49.402 97.918 147.320

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 12.500 12.500 25.000 25.000

REDE PRIMÁRIA 7.340 12.741 36.458 56.169 32.154 46.588 34.400 28.070 13.638 37.671 49.649 40.306 191.451 203.734 395.185

REDE SECUNDÁRIA 21.191 9.144 151.685 15.554 100 24.913 653 27.474 45.329 97.413 2.136 222.587 173.006 395.593

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 743 6.529 1.733 18.500 8.000 3.500 9.004 30.000 39.004

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 1.ª FASE 28.531 22.627 239.889 73.456 32.254 75.686 35.053 28.070 41.112 121.918 210.062 93.442 472.443 529.658 1.002.101

Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1.º Semestre 2.º Semestre Total

ÁREAS LIMITROFES 31.349 26.006 19.233 5.559 12.725 28.337 99.434 7.800 163.093 325.637 322.208 381.899 123.209 1.300.073 1.423.282

REDE PRIMÁRIA 2.081 12.951 2.387 184 6.276 6.185 15.276 1.900 100.918 181.782 194.201 237.871 731.947 762.011

REDE SECUNDÁRIA 29.268 13.054 16.846 5.375 6.450 22.151 84.158 5.900 62.176 143.856 128.008 144.028 93.145 568.126 661.271

REFORÇO DA  CAPACIDADE DE ADUÇÃO 22.197 119 25.049 2.496 13.084 1.721.940 1.557.003 2.508.981 2.442.951 1.906.542 49.861 10.150.500 10.200.362

REDE PRIMÁRIA 22.197 119 25.049 2.496 13.084 1.721.940 1.538.198 2.235.981 2.169.951 1.731.348 49.861 9.410.500 9.460.362

REDE SECUNDÁRIA 18.806 273.000 273.000 175.195 740.000 740.000

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE 31.349 48.203 19.233 5.678 37.774 30.833 112.518 1.729.740 1.720.096 2.834.618 2.765.159 2.288.442 173.070 11.450.573 11.623.644

TOTAL DO INVESTIMENTO 59.880 70.830 259.122 79.134 70.029 106.519 147.572 1.757.810 1.761.208 2.956.536 2.975.221 2.381.884 645.514 11.980.231 12.625.745

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 12.314 25.637 3.912 66.330 3.765 13.698 83.699 13.700 93.700 18.702 68.702 111.958 292.201 404.159

TOTAL DO INVESTIMENTO 2018 59.880 83.144 284.759 83.046 136.358 110.284 161.270 1.841.509 1.774.908 3.050.236 2.993.923 2.450.586 757.472 12.272.432 13.029.904
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PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018 (DISTRIBUIÇÃO MENSAL) 

 

(continua) 

  

Investimento 1.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1.º Semestre 2.º Semestre Total

BARRAGEM DE ALQUEVA 45.217 4.185 7.918 42.500 47.500 49.402 97.918 147.320

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 45.197 13 7.918 30.000 30.000 45.209 67.918 113.127

ALDEIA DA LUZ 4.172 4.172 4.172

GESTÃO AMBIENTAL 12.500 12.500 25.000 25.000

PATRIMÓNIO CULTURAL 20 5.000 20 5.000 5.020

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 12.500 12.500 25.000 25.000

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 12.500 12.500 25.000 25.000

REDE PRIMÁRIA 7.340 12.741 36.458 56.169 32.154 46.588 34.400 28.070 13.638 37.671 49.649 40.306 191.451 203.734 395.185

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO 112 1.666 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 42.000 27.334 3.778 77.334 81.112

GESTÃO AMBIENTAL 10.000 8.000 18.000 18.000

SISTEMA DE CONTROLO E GESTÃO 299 5.701 6.000 6.000

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 2.541 8.016 4.675 7.986 2.895 11.408 1.141 1.141 5.030 6.430 5.030 26.111 30.179 56.290

BARRAGEM DOS ÁLAMOS 15 15 15

LIGAÇÃO LOUREIRO-ALVITO 1.307 1.307 1.307

LIGAÇÃO ROXO-SADO 9.600 2.300 25.262 42.775 27.533 -154 10.200 107.470 10.046 117.516

LIGAÇÃO ALVITO PISÃO 2 4.893 5.424 1.219 2 11.536 11.538

ADUTOR PISÃO-BEJA 7.350 7.350 7.350

DERIVAÇÃO A ODIVELAS 3.572 3.572 3.572

LIGAÇÃO ALVITO-VALE DE GAIO 8.720 4.066 58 -58 12.786 12.786

EST.ELEVATÓRIA CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO 3.093 12.362 3.789 19.243 19.243

CIRC.HIDRÁULICO SÃO MATIAS 438 2 3.711 439 3.711 4.150

CIRC.HIDRÁULICO DE S.PEDRO -2.260 6.075 386 4.201 4.201

ADUTOR AMOREIRA PIAS (Amoreira-Caliços e Caliços Pias) 88 5.297 20.693 24.929 5.385 45.622 51.007

ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E BARRAGEM ENXOÉ 1.097 1.097 1.097

REDE SECUNDÁRIA 21.191 9.144 151.685 15.554 100 24.913 653 27.474 45.329 97.413 2.136 222.587 173.006 395.593

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 743 6.529 1.733 18.500 8.000 3.500 9.004 30.000 39.004

ENVOLVENTE DA BARRAGEM DO ALQUEVA 743 6.529 1.733 18.500 8.000 3.500 9.004 30.000 39.004

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 1.ª FASE 28.531 22.627 239.889 73.456 32.254 75.686 35.053 28.070 41.112 121.918 210.062 93.442 472.443 529.658 1.002.101
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Investimento 2.ª Fase (em EUR)

PROGRAMA/PROJETO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1.º Semestre 2.º Semestre Total

ÁREAS LIMITROFES 31.349 26.006 19.233 5.559 12.725 28.337 99.434 7.800 163.093 325.637 322.208 381.899 123.209 1.300.073 1.423.282

REDE PRIMÁRIA 2.081 12.951 2.387 184 6.276 6.185 15.276 1.900 100.918 181.782 194.201 237.871 731.947 762.011

REDE SECUNDÁRIA 29.268 13.054 16.846 5.375 6.450 22.151 84.158 5.900 62.176 143.856 128.008 144.028 93.145 568.126 661.271

BLOCO DE REGUENGOS 7.374 14.508 30.120 4.000 7.374 48.628 56.002

BLOCOS  DE ÉVORA 1.875 46 13.949 1.478 1.857 -3.335 1.921 13.949 15.870

BLOCO DE CUBA-ODIVELAS 141 14.971 5.375 174 10.014 829 794 580 6.971 41.683 16.664 30.675 67.520 98.195

BLOCO DE  VIANA DO ALENTEJO 14.290 13.210 2.500 14.290 15.710 30.000

BLOCO DA VIDIGUEIRA 3.616 849 31.384 34.151 70.000 70.000

BLOCO DE  PÓVOA-MOURA 7.531 6.272 41.086 27.200 8.200 8.763 64.200 13.803 149.449 163.252

BLOCO DE SÃO BENTO 6.276 5.819 10.169 2.779 112 18.972 40.911 12.095 72.943 85.039

BLOCO  DA CABEÇA GORDA-TRINDADE 12.914 7.500 35.000 2.500 35.000 12.914 80.000 92.914

BLOCO DA MESSEJANA 74 24.926 25.000 74 49.926 50.000

REFORÇO DA  CAPACIDADE DE ADUÇÃO 22.197 119 25.049 2.496 13.084 1.721.940 1.557.003 2.508.981 2.442.951 1.906.542 49.861 10.150.500 10.200.362

REDE PRIMÁRIA 22.197 119 25.049 2.496 13.084 1.721.940 1.538.198 2.235.981 2.169.951 1.731.348 49.861 9.410.500 9.460.362

PROJETOS E CONSTRUÇÃO (GESTÃO E FISCALIZAÇÃO)

2ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS ÁLAMOS 25.028 2.333 6.375 1.721.940 1.538.198 2.220.443 2.021.083 1.543.810 27.361 9.051.847 9.079.208

2ª FASE DO CIRCUITO HIDRÁULICO ÁLMOS LOUREIRO 22.197 15.538 20.717 52.538 22.197 88.793 110.990

EST. ELEVATÓRIA SÃO PEDRO (RP) 119 21 164 6.709 128.151 135.000 304 269.860 270.164

REDE SECUNDÁRIA 18.806 273.000 273.000 175.195 740.000 740.000

2ª FASE INST.G.BOMBAGEM E.E. BL LOUREIRO-ALVITO (RS) 18.806 273.000 273.000 175.195 740.000 740.000

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE 31.349 48.203 19.233 5.678 37.774 30.833 112.518 1.729.740 1.720.096 2.834.618 2.765.159 2.288.442 173.070 11.450.573 11.623.644

TOTAL DO INVESTIMENTO 59.880 70.830 259.122 79.134 70.029 106.519 147.572 1.757.810 1.761.208 2.956.536 2.975.221 2.381.884 645.514 11.980.231 12.625.745

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 12.314 25.637 3.912 66.330 3.765 13.698 83.699 13.700 93.700 18.702 68.702 111.958 292.201 404.159

TOTAL DO INVESTIMENTO 2018 59.880 83.144 284.759 83.046 136.358 110.284 161.270 1.841.509 1.774.908 3.050.236 2.993.923 2.450.586 757.472 12.272.432 13.029.904
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PLANO DE INVESTIMENTOS DE 2017 E 2018-2020 

 

  

(em Milhões de EUR)

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

PROMOÇÃO DE NOVOS REGADIOS 1,76 1,42 55,26 71,64 47,27 25,15 202,51

REGUENGOS - 10.100ha 0,42 0,09 11,06 20,67 6,83 0,00 39,07 100% Subsidio PNRegadios

ÉVORA - 3.000 ha 0,18 0,02 7,05 6,04 0,00 0,00 13,29 100% Subsidio PNRegadios

CUBA-ODIVELAS - 3.000 ha 0,19 0,10 8,51 0,93 0,00 0,00 9,72 100% Subsidio PNRegadios

PÓVOA-MOURA - 9.500 ha 0,48 0,29 6,38 20,83 8,47 0,00 36,44 100% Subsidio PNRegadios

VIANA DO ALENTEJO - 4.600 ha 0,21 0,08 8,46 8,54 0,00 0,00 17,29 100% Subsidio PNRegadios

SÃO BENTO - 4.257 ha 0,08 0,14 1,16 6,36 4,68 0,00 12,41 100% Subsidio PNRegadios

VIDIGUEIRA -2.200 ha 0,01 0,14 1,15 3,28 2,16 0,00 6,74 100% Subsidio PNRegadios

CABEÇA GORDA-TRINDADE - 4.300ha 0,20 0,24 2,50 10,34 1,85 15,13 100% Subsidio PNRegadios

MARMELAR - 1.200ha  0,00 0,00 0,16 0,08 0,11 4,30 4,65 100% Subsidio PNRegadios

MONSARAZ - 2.500ha 0,00 0,00 0,13 0,07 0,26 10,56 11,02 100% Subsidio PNRegadios

LUCEFECIT/CAPELINS - 1.700ha 0,00 0,00 0,18 0,12 1,70 2,72 4,72 100% Subsidio PNRegadios

LIGAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO MORGÁVEL LIG.A.F.SERNE - 727 ha 0,19 0,27 10,48 2,10 0,00 0,00 13,04 100% Subsidio PNRegadios

MESSEJANA - 3.000 ha 0,00 0,10 0,32 0,13 12,73 5,72 19,00 100% Subsidio PNRegadios

MELHORIAS DE REGADIOS EXISTENTES 0,03 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 34,00

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS GRUPOS DE BOMBAGEM DAS E. 

E. EM EXPLORAÇÃO 0 ,03 10 ,20 12,26 10 ,15 1 ,37 0 ,00 34 ,00

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS BOMBAS 0,01 9,08 3,82 0,00 0,00 0,00 12,9185%/15% FEADER/PIDDAC

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS - SIFÕES 0,11 4,14 3,87 0,00 0,00 8,12 100% Subsidio PNRegadios

LOUREIRO-ALVITO 0,01 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 0,78 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  MD 0,00 1,37 1,13 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  ME 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

S.PEDRO 0,27 1,87 0,06 0,00 0,00 2,20 100% Subsidio PNRegadios

PENEDRÃO 0,04 1,46 0,00 0,00 1,50 100% Subsidio PNRegadios

PEDRÓGÃO 1 E 3 0,00 0,40 0,63 0,00 1,03 100% Subsidio PNRegadios

ESTÁCIO 0,00 0,00 0,73 0,74 0,00 1,47 100% Subsidio PNRegadios

LAJE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% Subsidio PNRegadios

PARQUE FOTOVOLTAICOS DE ALQUEVA 0 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13

Parque Fotovoltaico de Alqueva 12,63 12,50 12,50 12,50 5%/95% Rec.Próprias/CEB

TOTAL da 2.ª Fase 1,78 11,62 80,15 94,29 61,14 37,65 286,63

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

Ações Complementares 1.ª Fase do EFMA 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,0890%/10%
Rec. Próprias 

/Fundos Comunit.

TOTAL (*) 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,08

(*) Investimentos remanescentes de projetos em exploração relativos a expropriações e outras ações complementares.

Taxa
Financiamento   

2019

1.ª Fase 

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento

Taxa Financiamento
Até 

2017

Até 

2017
PROJETOS REGADIO

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento
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VI. MEMÓRIA DESCRITIVA DOS NOVOS INVESTIMENTOS PROPOSTOS 

CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE REGUENGOS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

10.100ha, situados no concelho de Reguengos, junto deste e de S. Vicente do Pigeiro, S. Pedro do 
Corval e Monte do Trigo é uma área interessando zonas de pequena propriedade, que atualmente 
é maioritariamente ocupada com vinha já instalada junto de Reguengos e S.Vicente do Pigeiro e  
zonas de grande propriedade localizadas junto a Monte do Trigo, a Norte de S. Vicente do Pigeiro 
e perto  de S.Pedro do Corval (Herdade da Revilheira - propriedade do Estado) e ainda uma zona 
mais a Norte junto a Aldeias de Montoito com pequena propriedade, já com vinha sequeiro e que 
será uma extensão natural do Perímetro da Vigia. 

 

O Circuito hidráulico deste Projeto assegura, ainda, o reforço dos recursos hídricos disponíveis na 
albufeira da Vigia – que cumpre funções não só hidroagrícolas, mas também de abastecimento 
público. 

 
A área a beneficiar tem grande tradição agrícola e integra largas manchas de bons solos – tendo-
se recebido, ao longo da ultima década, diversos pedidos para integração desta área no EFMA, 
seja de grupos de agricultores, seja de entidades autárquicas, seja, ainda da Cooperativa Agrícola. 
 

O circuito hidráulico principal (CHP) tem a sua tomada no canal Alamos-Loureiro e cerca de  
25 km de desenvolvimento de adução, reforçando no final a albufeira da Vigia e incluindo uma 
estação elevatória e dois reservatórios. A rede de rega terá cerca de 125 km e 200 hidrantes, 
engloba ainda duas sobrepressoras, para duas áreas na extremidade da rede, uma a Norte, junto 
às Aldeias de Montoito e outra a Este, junto a S. Pedro do Corval. 

 

Grande expectativa por parte da CARMIM, Associação de Regantes da Vigia, CM de Reguengos e 
beneficiários, reforçando a albufeira da Vigia, origem de água para abastecimento público - 
condições para a rápida adesão e criação/fixação de empregos. 

 

Estimativa: 39,07 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 

 
 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola, por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O 
aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos 
de seca vem agravando a situação de referência. 

 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
14.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto 
levou à redução da área a ser servida para 10. 100 ha. 

 

Foram equacionadas diversas soluções para a localização e tipo de captação de água e para o 
circuito hidráulico respetivo, tendo-se optado por uma solução com origem no canal Alamos – 
Loureiro, a jusante do seu segundo sifão.  
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Foi ainda maximizada a área beneficiada de modo gravítico, a partir da carga piezométrica 
disponível à cabeça no canal Álamos – Loureiro, área esta localizada a montante da nova estação 
elevatória, situada no pé do reservatório R1 – que permitirá chegar á albufeira da Vigia e que 
garante a carga necessária para toda rede de distribuição a jusante. 

 

A localização dos reservatórios de regularização e o traçado escolhido foram otimizados, 
minimizando-se seções e desenvolvimento das condutas e tendo em atenção a forma de 
atravessamento da albufeira de Alqueva/rio Degebe. 

 

Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica no reservatório R1, compensando o 
acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no 
EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE ÉVORA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

3.000ha, situado no concelho de Évora, a Sul desta cidade e nas proximidades de S. Manços, é 
constituído essencialmente por grande propriedade, atualmente com ocupação de vinhas e 
agropecuária.  

 
A mancha tem fácil acessibilidade e insere-se junto do primeiro bloco equipado de EFMA – o 
perímetro de Monte Novo - que tem registado uma elevada taxa de adesão. 

 

Verificaram-se diversos pedidos de integração nesta nova área, a implementar, sendo que alguns 
deles por razões de altimetria e de condicionantes ambientais, não puderam ser satisfeitos. 
 

CHP com 9,5 km de desenvolvimento incluindo o reforço da EE2 do Monte Novo e um reservatório. 
A Rede de Rega terá cerca de 26 Km e 25 Hidrantes. 
 

Grande interesse dos beneficiários, designadamente, da Fundação Eugénio de Almeida. Condições 
para rápida adesão e criação/fixação de empregos. 
 

Estimativa: 13,29 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 
 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O 
aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos 
de seca vem agravando a situação de referência. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
6.300 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 3.000 ha. 
 

Foram equacionadas diversas soluções para a origem de água e para o circuito hidráulico 
respetivo, tendo-se optado por uma solução com origem no reservatório/estação de bombagem 
EE2, que permitirá melhorar as condições de funcionamento desta estação.  
 

Quer a forma de adaptação da estação elevatória EE2, do Monte Novo, quer a localização do 
reservatório de regularização, quer, ainda, o traçado escolhido foram otimizadas, minimizando-
se secções e desenvolvimento das condutas. Está prevista a instalação de uma central 
fotovoltaica no reservatório da EE2, compensando o acréscimo de energia consumida na estação. 
No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, 
visando minimizar impactes em fase de exploração. 
.  
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE CUBA-ODIVELAS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

2.800 ha, que se encontram subdivididos pelos concelhos de Ferreira do Alentejo, Cuba e Alvito, 
são delimitados a Este por Cuba e a Oeste por Odivelas e estão nas proximidades de Alfundão, 
Faro do Alentejo e Vila Ruiva, interessando uma área importante de atividade agropecuária, e 
outras áreas essencialmente de grande propriedade. 

 
A área tem zonas com densidade significativa de ocupação de montado, que foram devidamente 
preservadas e que levam a que a mancha de regadio seja bastante descontinuada. A altimetria 
favorável, relativamente ao canal Alvito-Pisão (origem de água deste bloco) permite que todo o 
circuito de adição e distribuição se faça de modo gravítico. 

 

CHP com 3,6 km de adução gravítica e tomada no canal Alvito – Pisão. A rede de rega terá cerca 
de 30 km e 21 hidrantes. 

 

Expectativa dos beneficiários e muito interessante do ponto de vista dos encargos iniciais e 
permanentes. Dadas as manifestações já recolhidas há condições para uma rápida adesão e 
criação/fixação de empregos. 
 

Estimativa: 9,72 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola e agropecuária, que já tem expressão importante na área a 
beneficiar, por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O aumento da 
temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos de seca vem 
agravando a situação de referência. 

 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
9.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 2.800ha.  

 

Foram equacionadas diversas soluções para a origem de água e para o circuito hidráulico 
respetivo, tendo-se optado por uma solução materializada pela simples extensão da rede em 
exploração e não implicando qualquer nova elevação.  
 

O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se secções e desenvolvimento das 
condutas. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, no reservatório 1 de Cuba, 
origem de água secundaria do Projeto. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA 
de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE PÓVOA-MOURA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

10.000 ha, situados no concelho de Moura, nas proximidades da Póvoa, Moura, Amareleja e 
Estrela. A área servida é constituída por grande e pequena propriedade, sendo que atualmente a 
ocupação cultural maioritária é com olival tradicional e alguma vinha. 

 
Este bloco situa-se na zona de maior suscetibilidade às alterações climáticas e à desertificação 
física e humana. Interessa áreas de grande tradição de produção de azeite e onde se verificou, 
logo na fase inicial de enchimento de Alqueva, um pedido de disponibilidade de água, 
devidamente sistematizado e integrando um grande número de agricultores- pedido este que foi 
sendo reiteradamente feito através da Cooperativa de Moura -Barrancos. 

 
CHP tem cerca de 15 Km, com captação na albufeira de Alqueva, estação elevatória e dois 
reservatórios, ligando à margem esquerda do Ardila até junto de Moura e à zona envolvente da 
Póvoa. A rede de rega terá cerca de 130 km e 240 hidrantes. Na zona com cotas mais elevadas irá 
construir-se um reservatório que será abastecido por uma sobrepressora. 
 

Zona deprimida e particularmente suscetível à desertificação, com grande expectativa dos 
beneficiários da Cooperativa de Moura e Barrancos e da Câmara Municipal de Moura. O CHP poderá 
cumprir também funções de garantia de origens de água para abastecimento público para 
situações extremas. Condições para rápida adesão e criação/fixação de empregos. 

 

Estimativa: 36,44 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas, mas 
essencialmente o risco importante de abandono da atividade agrícola, por crescente 
inviabilização das atividades agora praticadas, com as consequentes implicações de 
desertificação física e humana, numa zona já altamente fragilizada e também condicionada pela 
envolvente de áreas ambientalmente restritivas. O aumento da temperatura, a irregularidade e 
diminuição da precipitação e o aumento de períodos de seca vem agravando a situação de 
referência. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
13.500 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto 
levou à redução da área a ser servida para 10.000 ha. 

 
Foram equacionadas diversas soluções para a localização e tipo de captação de água e para o 
circuito hidráulico respetivo, tendo-se optado por uma solução com origem num braço da 
albufeira e por um circuito hidráulico principal que segue de perto as linhas de cumeada, de modo 
a permitir que toda a rede de distribuição se faça, no essencial, de modo gravítico. 
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A localização dos reservatórios de regularização e o traçado escolhido foram otimizadas, 
minimizando-se secções e desenvolvimento das condutas. Está prevista a instalação de uma 
central fotovoltaica na albufeira de Alqueva, compensando o acréscimo de energia consumida na 
estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de 
mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE VIANA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

4.600 ha, situados nos concelhos de Alvito e Viana do Alentejo, nas proximidades de Viana, 
Vila Nova da Baronia, Alcáçovas, Aguiar e Aldeia de S. Brás. É, essencialmente, uma zona de grande 
propriedade, com núcleos restritos de pequena propriedade, essencialmente, junto a Vila Nova da 
Baronia e a Viana, com grandes áreas de agropecuária e olival. 

 
Trata-se de uma área onde se registaram inúmeros pedidos de água e cuja altimetria regional 
permite tirar partido das condições de elevação definidas para a estação elevatória da Baronia 
(origem deste circuito). Boa parte da área já tem alguma atividade de regadio precário, 
essencialmente por captação de recursos em furos, charcas e tomadas de água diretas, 
essencialmente, no Xarrama. 

 
CHP com 12,5km, incluindo reforço da EE da Baronia e um reservatório. A rede de rega prevista 
terá cerca de 25 Km e 35 hidrantes. 
 

Existe grande expectativa e disponibilidade dos beneficiários/empenhamento da C. M. Viana -
condições para a rápida adesão e para a criação/fixação de empregos. 

 

Estimativa: 17,30 Milhões de EUR  (incluindo todos os trabalhos). 

 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações dos caudais do Xarrama, ou 
hidrogeológicas e/ou o eventual abandono da atividade agrícola por crescente inviabilização das 
atividades agora praticadas. O aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da 
precipitação e o aumento de períodos de seca vem agravando a situação de referência. 

 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
16.200 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto 
levou à redução da área a ser servida para 4.600 ha. 

 

Foram equacionadas diversas soluções para a origem de água e para o circuito hidráulico 
respetivo, tendo-se optado por uma solução com origem no reservatório/estação de bombagem 
da Baronia. 
 

Quer a forma de intervenção adaptação da estação elevatória da Baronia, quer a localização do 
reservatório de regularização, quer, ainda, o traçado escolhido foi otimizado, minimizando-se 
secções e desenvolvimento das condutas. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica 
no Reservatório da Baronia, compensando o acréscimo de potência da estação. No mesmo 
sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando 
minimizar impactes em fase de exploração.  
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE S.BENTO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

4.257 ha, no concelho de Serpa, nas proximidades de Vila Nova de S. Bento, Vale de Vargo, Á do 
Pinto e Vila Verde de Ficalho, interessando a Herdade da Abóbada (propriedade onde o Estado 
pratica experimentação e faz sensibilização de boas práticas), alternando zonas de grande 
propriedade com outras de pequena propriedade. As áreas agregam-se no essencial em duas 
manchas, uma, a maior, à volta de Vila Nova de S. Bento e outra junto a Vale de Vargo. Trata-se 
de uma mancha na margem esquerda do Guadiana, de bons solos, numa região transfronteiriça 
e algo deprimida e que está no prolongamento dos blocos de Serpa Pias do subsistema do Ardila. 
Durante a fase de consulta publica incluiu-se uma zona perto de Vila Verde de Ficalho face aos 
pedidos dos agricultores – esta zona com uma área de cerca 600 ha corresponde à parte do 
território mais sujeita a processos de desertificação física e humana, visando-se, pois, contrariar 
de modo sustentável esta tendência. 

 
CHP de 8 Km de conduta elevatória e um reservatório, a partir do qual toda a rede se desenvolve 
de modo gravítico. O circuito inicia-se na estação elevatória da Lage e utiliza a 2ª fase desta - 
sendo que a intervenção prevista possibilita a melhoria das condições de funcionamento da 
estação. A rede de rega terá cerca de 58 km e 110 hidrantes. 

 
Zona suscetível à desertificação, com grande expectativa dos beneficiários e boas condições de 
muito rápida adesão. Projeto que pode criar e fixar empregos. 
 

Estimativa: 12,41 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 

 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola, por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O 
aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos 
de seca vem agravando a situação de referência. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
15.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto 
levou à redução da área a ser servida para 4257 ha. 

 
Foram equacionadas diversas soluções para a origem e circuito hidráulico, tendo-se optado por 
uma solução que tira partido da estação elevatória da Lage, já existente - que permite melhorar 
o seu funcionamento 

 
O local de instalação do reservatório e o traçado escolhido foram ainda otimizados, minimizando-
se secções e desenvolvimento das condutas. Está prevista a instalação de uma central 
fotovoltaica, na albufeira da Lage origem de água do Projeto. No mesmo sentido, prevê-se a 
implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes 
em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE VIDIGUEIRA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

2.200 ha, de bons solos situados no sopé da serra de Portel no concelho da Vidigueira que utilizará 
recursos já hoje disponíveis através do canal Alvito-Pisão (subsistema de Alqueva), dividindo-se 
em três áreas: 

 
Zona NW (630 ha) junto a Vila Alva e Vila Ruiva com pequena propriedade, ocupada essencialmente 
com vinha. 

 

CHP com uma sobrepressora junto ao canal Alvito-Pisão, com uma adução de 1 Km e um 
reservatório.  A rede de rega tem cerca de 11,0 Km e terá 30 hidrantes. 
 

Zona SE (1300 ha), junto à Vidigueira e Vila de Frades, área de pequena propriedade com pomares 
e vinhas já instaladas. 
 

CHP tem início numa conduta a jusante da estação elevatória de Cuba-Este 1, com adução de 3,5 
km e um reservatório. A rede de rega terá 29 Km e cerca de 100 hidrantes. 
 

Zona de Alcaria com cerca de 270 ha que tem como origem de água uma tomada que ficou prevista 
no Bloco de Selmes e que agora se prevê prolongar face aos pedidos que ocorreram na consulta 
publica. Esta rede de rega terá cerca de 5 km, 14 hidrantes. 

 

Grande expectativa e interesse reiterado dos beneficiários, da Cooperativa e da C.M. da Vidigueira. 
Condição para a rápida adesão e criação/fixação de empregos. 

 
Estimativa: 6,74 Milhões de EUR  (incluindo todos os trabalhos). 

 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento exponencial das extrações hidrogeológicas 
inerentes as áreas já atualmente regadas de modo precário, ou em alternativa o abandono da 
atividade agrícola por inviabilidade da atividade de sequeiro/ regadio precário anteriormente 
praticado, induzindo à perda de postos de trabalho. O aumento da temperatura, a irregularidade 
e diminuição da precipitação e o aumento de períodos de seca vem agravando a situação de 
referência. 
 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
5.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 2.200 ha. 
 

Foram equacionadas diversas soluções para o circuito hidráulico considerando uma única origem 
de água, o que levou a infraestruturas mais extensas e de maior porte-pelo que foram 
abandonadas. 
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Os traçados escolhidos foram ainda otimizados, minimizando-se as alturas de elevação/energia 
consumida e o desenvolvimento dos circuitos, minimizando-se sensivelmente a rede de 
distribuição. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica junto à estação elevatória de 
Cuba Este 1, de modo a compensar o consumo energético induzido. No mesmo sentido, prevê-se 
a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes 
em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE CABEÇA GORDA-TRINDADE 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

4.500 ha, zona do concelho de Beja, junto à Cabeça Gorda, Trindade e à Salvada, com áreas de 
pequena propriedade junto a estas vilas e com os melhores solos, e áreas de grande propriedade 
a sul das mesmas, atualmente já com alguma agropecuária, vinha e olival, pontualmente regadas 
de forma precária.  

 
CHP tem um reservatório e uma adução de cerca de 9,5 km e utiliza a elevação da 2.ª fase da  
estação elevatória do Estácio. Esta estação elevatória pertence ao bloco Baleizão- Quintos e 
situa-se no pé do reservatório do Estácio - que está no final da rede primária do circuito 
hidráulico S. Pedro- Baleizão –Quintos, do subsistema de Pedrogão. 

 
O circuito desenvolve-se a partir do reservatório R1 do bloco existente e terá um novo 
reservatório de regularização perto deste. A jusante, desenvolve-se a rede de distribuição para a 
área de pequena propriedade e o circuito de adução para Sul- que irá servir a área de grande 
propriedade.  
 

A rede de rega terá cerca de 32 km e 46 hidrantes. Prevê-se a instalação de uma central 
fotovoltaica no reservatório do Estácio, de modo a compensar o acréscimo de energia inerente à 
nova área. 
 

Muito interesse dos proprietários numa zona de grande tradição agrícola. Condição para a rápida 
adesão e criação/fixação de empregos. 
 

Estimativa: 15,12 Milhões de EUR  (incluindo todos os trabalhos). 
 
 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas ou o eventual 
abandono da atividade agrícola e agropecuária, por crescente inviabilização das atividades agora 
praticadas. O aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento 
de períodos de seca vem agravando a situação de referência. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
10.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto 
levou à redução da área a ser servida para 4.500 ha. 
 

Foram equacionadas diversas soluções para o circuito hidráulico assumindo um ou dois 
reservatórios de regularização intermédia e visando a simplificação do traçado. Conseguiu-se 
compatibilizar a segunda fase do equipamento da estação elevatória do Estácio com este novo 
pedido de água.  
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O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se secções e desenvolvimento das 
condutas. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, no reservatório do Estácio. No 
mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, 
visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE MARMELAR 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

1.200 ha, no concelho de Portel, junto a Marmelar, interessando uma zona de tradição de prática 
agrícola relativamente intensiva, onde parcialmente se faz regadio (a partir de furos e de 
pequenas barragens), com um grande número de pequenas propriedades, mas beneficiando 
também propriedades de grande dimensão. 

 
CHP terá uma adução de 6,5km de desenvolvimento com origem no reservatório de Pedrogão, 
acabando num novo reservatório a uma cota suficientemente alta para a partir do qual se 
desenvolver, de modo gravítico, a rede de distribuição. Prevê-se a instalação de uma central 
fotovoltaica neste reservatório.  

 

A rede de rega terá cerca de 10 km e 20 hidrantes. 
 

Zona deprimida e de tradição agrícola. Condições para rápida adesão e criação/fixação de 
empregos, com redução das extrações hidrogeológicas 
 

Estimativa: 4,65 Milhões de EUR  (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola, por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O 
aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos 
de seca vem agravando a situação de referência. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
3.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 1.200 ha. 

 

Foram equacionadas diversas soluções para a origem de água e para o circuito hidráulico 
respetivo, tendo-se optado por uma solução materializada pelas simples extensão da rede em 
exploração e não implicando qualquer nova elevação.  

 

O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se secções e desenvolvimento das 
condutas. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, no reservatório do Pedrogão, 
origem de água do Projeto. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano 
macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO MONSARAZ 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

2.500 ha, no concelho de Reguengos e nas proximidades de Monsaraz e S. Pedro do Corval e 
Telheiro interessando áreas de grande e pequena propriedade, com vinha e olival. 

 

O bloco interessa uma zona de grande tradição agrícola, tendo-se registado diversas 
manifestações de interesse. Face a alguns condicionamentos a mancha a servir é algo 
descontinuada. 

 

CHP com captação na albufeira de Alqueva com uma estação elevatória, adução de 2 km e 
reservatório de regularização - a partir de qual se fará toda a distribuição de forma gravítica. A 
rede de rega terá cerca de 37 km e 35 hidrantes.   
 

Grande interesse dos beneficiários e da CARMIM, condição para a rápida adesão e criação/fixação 
de empregos. 
 

Estimativa: 11,02 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento das extrações hidrogeológicas e/ou o eventual 
abandono da atividade agrícola por crescente inviabilização das atividades agora praticadas. O 
aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos 
de seca vem agravando a situação de referência. 

 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
4.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 2.500 ha. 

 
Foram equacionadas diversas soluções para a origem de água e para o circuito hidráulico 
respetivo, tendo-se optado por uma solução com a captação direta na albufeira. 
 

O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se secções e desenvolvimento das 
condutas. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica. No mesmo sentido, prevê-se a 
implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes 
em fase de exploração.  
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CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE LUCEFÉCIT - CAPELINS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

Com uma área global de 1.700 ha, cerca de 1.400 ha são de novas áreas agrícolas servidas, onde 
já se faz regadio precário e o restante corresponde ao reforço de 300 ha do atual bloco gravítico 
do Aproveitamento do Lucefécit. Zona a Sul de Terena e próximo de Capelins – interessa 
essencialmente zonas de grande propriedade com algum olival. 

 
Atendendo aos cenários de escassez associados às alterações climáticas – que têm sido bem 
explicitados pelo défice hídrico frequente da albufeira do Lucefécit, ainda que a linha de água 
tenha afluências em ano médio superabundantes – prevê-se também a ligeira subida do NPA 
desta albufeira (cerca de 1 m), de modo a dar-lhe mais capacidade de regularização e a anular a 
necessidade de um maior reforço deste perímetro- permitindo a inerente poupança de energia. 

 
CHP com captação na albufeira de Alqueva, uma estação elevatória, uma conduta elevatória com 
0,5 km e um reservatório. A rede de rega terá cerca de 15 km e 20 hidrantes. 
 

Correção de carência de recurso na albufeira do Lucefécit e aumento da área beneficiada deste 
Aproveitamento, cuja Associação tem grande expectativa na sua concretização. Condições para 
rápida adesão e criação/fixação de empregos. 

 

Estimativa: 4,73 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 

 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica o agravamento das condições de exploração do perímetro do 
Lucefécit (que vem tendo grande adesão) e, sobretudo, nas áreas atualmente não servidas, em 
anos de carência e eventual abandono da atividade agrícola. O aumento da temperatura, a 
irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos de   seca vem agravando a 
situação de referencia. 

 
Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
8.000 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 1.700 ha.  

 
Foram equacionadas diversas soluções para o local de captação e circuito hidráulico associado, 
bem como a forma de interação com o perímetro já em exploração, tendo-se optado por uma 
solução minimalista da intervenção a efetuar e, em paralelo, tirando partido das disponibilidades 
hídricas da ribeira do Lucefécit não regularizadas, conferindo maior resiliência ao sistema. 

 

Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica de potência semelhante à da estação 
elevatória. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de 
mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO A MORGAVÉL – CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DAS ERMIDAS 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A ligação ao sistema de adução a Morgavél terá início numa derivação do circuito hidráulico 
Roxo-Sado, a Norte da povoação de Montes Velhos e desenvolve-se na margem direita da ribeira 
do Roxo até próximo da povoação de Ermidas, cruzando o IC1 e o rio Sado terminando na chaminé 
de equilíbrio, do sistema de adução de Morgavél, já em serviço. Toda a infraestruturação localiza-
se no concelho de Santiago do Cacém. 

 
Estas obras cumprem um conjunto de objetivos que podem, em síntese, ser assim sistematizados: 

 

i. concretizar a ligação ao sistema de adução de Morgavél com cerca de 16 Km de 
desenvolvimento e conduta DN 1.200 mm, reforçando o fornecimento de água ao Pólo de 
Sines, e permitindo o beneficio do bloco de rega das Ermidas (cerca de 727 ha) e, no 
percurso, o abastecimento às atuais tomadas de rega do canal distribuidor de Monte Novo 
do aproveitamento hidroagrícola do Roxo; 

 

ii. permitir ainda, através de uma nova obra de ligação, com cerca de 6,5 Km, do canal de 
adução a Morgavél, já existente, à albufeira da barragem de Fonte Serne, o reforço das 
disponibilidades hídricas desta albufeira, seja para beneficio hidroagrícola, seja ainda 
para abastecimento público aos aglomerados urbanos da zona. A construção desta nova 
infraestrutura possibilitará ainda reforçar o canal de S. Domingos, assim como a adução 
ao canal de Fonte Serne. A infraestrutura a construir permitirá, pois, aumentar 
sensivelmente as disponibilidades hídricas do aproveitamento hidroagrícola de 
Campilhas e Alto Sado que beneficia mais de 6.000 ha. 

 

Correção de carência de recurso para abastecimento público e regadio, criação\fixação de 
empregos e garantia de sustentabilidade do aproveitamento de Campilhas e Alto Sado numa zona 
de grande tradição agrícola. 
 

Estimativa: 13,04 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica a manutenção de uma situação de grande fragilidade face a 
situações de seca que serão agravadas em cenários de alterações climáticas numa zona de grande 
sensibilidade a quadros de escassez, como é o caso da zona do território entre o rio Sado e Sines. 
Por outro lado, ocorrerá necessariamente, um agravamento das extrações hidrogeológicas (para 
os diversos usos) e/ou o eventual abandono da atividade agrícola e agropecuária -que já tem 
expressão importante na área a beneficiar- por crescente inviabilização das atividades agora 
praticadas. O aumento da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento 
de períodos de seca vem agravando a situação de referência. 
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Foram equacionadas diversas soluções para o traçado do circuito hidráulico respetivo, tendo-se 
optado por uma solução de adução totalmente gravítica, que permite o benefício de percurso de 
uma área de regadio e ainda o reforço ao perímetro de Campilhas e Alto Sado, não implicando 
qualquer nova elevação.  

 

O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se seções e desenvolvimento das 
condutas. 
 

Prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar 
impactes em fase de exploração. 
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LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA – CIRCUITO HIDRÁULICO E BLOCO DE MESSEJANA 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A rede principal que faz a ligação a Monte da Rocha permitirá o esperado e necessário reforço de 
recursos hídricos da albufeira desta grande barragem, importante origem de água para 
abastecimento público e para o regadio do Alto Sado -albufeira esta que vem estando 
recorrentemente nos seus níveis mínimos- e permitirá o benefício direto de mais 3.000 novos ha 
associados a pontos de água de uma rede essencialmente de derivação do traçado da rede 
principal. Esta rede principal enquadra-se no macroplaneamento hidráulico nacional e é 
paradigmática na reposta consistente às alterações climáticas, conferindo bem maior resiliência 
a todo este sistema. 

 

A origem de água será o reservatório R3 do bloco de Rio de Moinhos do circuito hidráulico Roxo-
Sado, situado à cota (130). No pé deste reservatório R3 será instalada uma estação elevatória 
com uma potência nominal de cerca de 1,5 MW que, através de uma conduta elevatória com cerca 
de 4,5 km, permitirá elevar o caudal até um novo reservatório, o R4 que terá o seu NPA cerca da 
cota (180) e um volume de armazenamento da ordem dos 50.000 m3. 

 

A partir deste reservatório e através de uma conduta gravítica e cerca de 16 km de 
desenvolvimento, será feita a ligação a Monte da Rocha que integrará alguns atravessamentos 
de vias e de linhas de água e que terá  pontos de adução de percurso para a albufeira dos Migueis 
e para outras áreas, hoje de regadio precário ou para novas áreas a beneficiar, num total de cerca 
de 3.000 ha- prevendo-se ter uma ligação direta à ETA para abastecimento público e ao canal 
distribuidor a jusante de Monte da Rocha. No reservatório 3 prevê-se instalar uma central 
fotovoltaica que permitirá otimizar substancialmente os encargos energéticos de elevação. 
 

CHP tem cerca de 25 Km, com captação no R3 e adução às barragens de Monte da Rocha e Miguéis. 
A rede de rega terá cerca de 25 km e 80 hidrantes. Abastecimento direto à ETA de Monte da Rocha 
e ao canal distribuidor geral a jusante da barragem. 
 

Correção de carência de recursos nas albufeiras de Monte da Rocha (importante origem de água 
para abastecimento público e regadio) e Miguéis, minimização de exploração de recursos 
hidrogeológicos. Defesa contra as alterações climáticas. Zona a servir deprimida e de tradição 
agrícola. Condições para rápida adesão e criação/fixação de empregos. 
 

Estimativa: 19,00 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
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ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

A não execução da obra implica um agravamento exponencial das extrações hidrogeológicas ou 
em alternativa o abandono da atividade agrícola por inviabilidade da atividade de sequeiro/ 
regadio precário anteriormente praticado, induzindo à desertificação física e humana. O aumento 
da temperatura, a irregularidade e diminuição da precipitação e o aumento de períodos de seca 
vem agravando a situação de referencia. Acresce que a albufeira de Monte da Rocha tem vindo a 
assumir um compromisso crescente na garantia de abastecimento público regional que importa 
assegurar. 

 

Inicialmente, foi identificada e mapeada uma área potencial a ser beneficiada de cerca de  
4.500 ha, sendo que a ponderação da viabilidade e sustentabilidade ambiental deste Projeto levou 
à redução da área a ser servida para 3.000 ha. 
 
Foram equacionadas diversas soluções para o circuito hidráulico com diversas outras origens de 
água, seja a partir do C.H Baleizão- Quintos, seja a partir do C.H. de Cinco Reis- que implicavam 
bem maior desenvolvimento do traçado e maior afetação, atravessando zonas ecologicamente 
sensíveis e protegidas. 

 
O traçado escolhido foi ainda otimizado, minimizando-se as alturas de elevação/energia 
consumida e o desenvolvimento do circuito. Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica 
de potencia semelhante à da estação elevatória. No mesmo sentido, prevê-se a implementação 
no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração. 
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2.ª FASE DA INSTALAÇÃO DA ADUÇÃO DOS ÁLAMOS – BOMBAS REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

O EFMA permite o benefício hidroagrícola e o abastecimento a populações e indústrias de uma 
grande área do território nacional, possibilitando paralelamente a produção de energia elétrica 
e constitui um polo de desenvolvimento de atividades turísticas e piscícolas, estando subdivido 
em 3 subsistemas - Alqueva, Pedrógão e Ardila. 

 
A principal origem de água do maior subsistema, o de Alqueva, é materializada pela estação 
elevatória dos Álamos cuja potência, quando tiver instalados todos os grupos, será de 42 MW e 
que se localiza no braço da albufeira de Alqueva, correspondente ao trecho final do Rio Degebe, 
no concelho de Portel. 

 

A partir desta estação elevatória são diretamente beneficiados pelas infraestruturas primárias e 
secundárias construídas pela EDIA, cerca de 64.500 ha. Para além da beneficiação desta área são 
ainda reforçadas algumas albufeiras, destacando-se as albufeiras de Alvito, Odivelas, Roxo, Vigia, 
Monte-Novo e Vale do Gaio - que cumprem ainda funções de abastecimento público e industrial. 
O sistema integra ainda 4 mini-hídricas que rentabilizam a energia disponível em trechos 
intermédios do sistema adutor.  

 

No projeto previu-se o faseamento da estação elevatória dos Álamos para atender ao gradual 
aumento do pedido associado aos cerca de 15 anos de implementação dos circuitos hidráulicos 
que permitiram concretizar os diversos benefícios e tendo em conta também o período de adesão 
ao regadio até ao uso pleno dos recursos hídricos que habitualmente pode corresponder a cerca 
de uma década. Neste contexto, instalaram-se inicialmente apenas 2 dos 6 grupos, prevendo-se 
agora a instalação de mais 2 grupos e dos equipamentos complementares respetivos de controlo 
e regulação, ficando a estação com uma potência instalada de 28 MW. 
 

Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas, este sistema elevatório 
assegura a necessária viabilidade de adução de água a numerosos pontos de uma grande área, 
possibilitando a disponibilização do recurso hídrico em época de escassez para qualquer tipo de 
uso e também para o combate aos fogos e incêndios florestais e mitigando a exploração da água 
freática. 

 

Estimativa 14,03 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
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ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação / adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Está prevista a instalação de uma grande central fotovoltaica, na albufeira dos Álamos, 
compensando o acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a 
implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes 
em fase de exploração. 
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2.ª FASE DA INSTALAÇÃO DA ADUÇÃO DOS ÁLAMOS – SIFÕES REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

O EFMA permite o benefício hidroagrícola e o abastecimento a populações e indústrias de uma 
grande área do território nacional, possibilitando paralelamente a produção de energia elétrica 
e constitui um polo de desenvolvimento de atividades turísticas e piscícolas, estando subdivido 
em 3 subsistemas - Alqueva, Pedrógão e Ardila. 

 
A principal origem de água do maior subsistema do EFMA, o de Alqueva, é materializada pela 
estação elevatória dos Álamos cuja potência, quando estiverem instalados todos os grupos, será 
de 42 MW e que se localiza no braço da albufeira de Alqueva, correspondente ao trecho final do 
Rio Degebe, no concelho de Portel. 

 

No Subsistema de Alqueva são diretamente beneficiados pelas infraestruturas primárias e 
secundárias construídas pela EDIA, cerca de 64.500 ha. Para além da beneficiação desta área são 
ainda reforçadas algumas albufeiras, destacando-se as albufeiras de Alvito, Odivelas, Roxo, Vigia, 
Monte-Novo e Vale do Gaio - que cumprem ainda funções de abastecimento público e industrial. 
O sistema integra ainda 4 mini-hídricas que rentabilizam a energia disponível em trechos 
intermédios do sistema adutor. 

 

No projeto previu-se o faseamento da estação elevatória dos Álamos para atender ao gradual 
aumento do pedido associado aos cerca de 15 anos de implementação dos circuitos hidráulicos 
que permitiram concretizar os diversos benefícios e tendo em conta também o período de adesão 
ao regadio até ao uso pleno dos recursos hídricos que habitualmente pode corresponder a cerca 
de uma década – reforço de potência que será agora realizado. 
 

Do mesmo modo, previu-se o faseamento de um conjunto de sifões que permite o atravessamento 
de vales de grande expressão, adequando-os numa fase inicial ao pedido inerente à parte das 
obras, à data em exploração e à fase inicial de adesão dos agricultores ao regadio – fatores que 
naturalmente atenuaram de modo sensível o pedido de água nos primeiros anos de exploração 
do EFMA. 

 

Acompanhando este reforço da potência, haverá que adequar a capacidade de transporte do 
sistema adutor que, no que se refere aos sifões, foi também faseada, sendo que a 2.ª fase de 
construção dos sifões corresponderá à instalação no grande trecho em sifão invertido, com cerca 
de 2 Km de desenvolvimento, do adutor Álamos-Loureiro das duas restantes linhas de tubagem 
em betão armado com alma de aço DN 2.500, dotadas das respetivas grelhas, descargas de fundo 
e estruturas de arejamento.  

 
Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas, o sistema adutor formado pelo 
canal Álamos–Loureiro, no qual estes sifões – que agora se irão duplicar- assegurará, pois, a 
necessária capacidade de vazão /viabilidade de adução de água a numerosos pontos de uma 
grande área, possibilitando a disponibilização do recurso hídrico em época de escassez para 
qualquer tipo de uso e também para o combate aos fogos e incêndios florestais e mitigando a 
exploração da água freática. 

 

Estimativa 8,12 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
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ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas as infraestruturas 
hidráulicas que garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e 
proceder-se à instalação da restante infraestruturação em fase ulterior validada pelos consumos 
efetivamente registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) 
motiva e justifica a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de 
ocorrência extremas, como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações 
climáticas, mais justifica a disponibilidade de capacidade de adução, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 
 
Prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar 
impactes em fase de exploração. 
 
  



 
 

  
 

105 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2018 - Revisto 
 

 

 
  



 
 

  
 

106 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2018 - Revisto 
 

 

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO LOUREIRO - ALVITO - REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória do Loureiro-Alvito corresponde ao reforço desta estação que 
serve 1.200 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa entre o pé de montante da albufeira do Alvito e a saída 
do túnel Loureiro-Alvito, próximo de Oriola, no concelho de Portel. 

 
Numa primeira fase foram colocados apenas 3 dos 5 grupos elevatórios. A intervenção a realizar 
consiste assim à instalação dos 2 grupos restantes e de todo o conjunto de equipamentos 
complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma potência instalada 
na estação de 700 KW. 

 

Estas intervenções terão um cronograma de execução relativamente apertado, inerente ao 
período em que o pedido de água para o regadio é nulo ou mínimo – implicando que a fase de 
fabrico e fornecimento dos grupos tenha de ser devidamente antecipada, de modo a que o 
período disponível para trabalhar “in situ” seja totalmente rentabilizado, incluindo o período de 
ensaios e de receção provisória. 
 

Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas, este sistema elevatório 
assegura a necessária viabilidade de adução de água a zonas contiguas a áreas de floresta para 
o combate aos fogos e incêndios florestais e minimiza sensivelmente o uso de recursos de água 
freática. 

 

Estimativa 0,70 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 

Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, em área anexa, compensando o acréscimo 
de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um 
plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração.  
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA (PEDRÓGÃO) – 

REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória do circuito hidráulico de Pedrógão Margem Direita (Pedrógão) 
corresponde ao reforço desta estação da rede primária do EFMA que está à cabeça de todo o 
subsistema de Pedrógão interessado, portanto toda a área beneficiada por este subsistema que 
é de cerca de 24.500 ha. 

 
O faseamento foi previsto para atender à evolução da adesão ao regadio e ao gradual processo 
de infraestruturação de todos os circuitos hidráulicos de adução e das redes de distribuição 
respetivas deste subsistema - que implicou que nos primeiros anos o pedido de água fosse 
sensivelmente menor. Com a rápida adesão verificada e com a conclusão em tempo útil de toda 
a infraestruturação, torna-se imperioso efetuar a 2.ª fase de instalação dos grupos de bombagem 
e dos equipamentos complementares. Esta estação elevatória localiza-se na margem direita da 
albufeira de Pedrógão, próximo de Pedrógão, no concelho da Vidigueira. Para além, do benefício 
hidroagrícola, este sistema elevatório irá também fornecer água para abastecimento público 
através do Sistema da Magra, interessado este benefício Beja e um conjunto de vilas a Este. 

 

Numa primeira fase foram colocados apenas 3 dos 6 grupos elevatórios. A intervenção a realizar 
consiste assim à instalação dos 3 grupos restantes e de todo o conjunto de equipamentos 
complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma potência instalada 
na estação de 12 MW. 
 

Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas, este sistema elevatório 
assegura a necessária viabilidade de adução de água a zonas contiguas a áreas de floresta para 
o combate aos fogos e incêndios florestais e permitira minimizar a exploração dos recursos 
hídricos subterrâneos. 
 

Estimativa 2,50 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, na albufeira de Pedrogão, compensando 
o acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no 
EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração.  
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRÓGÃO MARGEM ESQUERDA (ARDILA) – REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória de Pedrógão Margem Esquerda (Ardila) corresponde ao reforço 
desta Estação da rede primária do EFMA que está à cabeça de todo o subsistema do Ardila, 
interessado, portanto toda a área beneficiada por este subsistema que é de cerca de 30.500 ha. 
O faseamento foi previsto para atender à evolução da adesão ao regadio e ao gradual processo 
de infraestruturação de todos os circuitos hidráulicos de adução e das redes de distribuição 
respetivas deste subsistema que implicou que nos primeiros anos o pedido de água fosse 
sensivelmente menor. Com a rápida adesão verificada e com a conclusão em tempo útil de toda 
a infraestruturação, torna-se imperioso efetuar a 2.ª fase de instalação dos grupos de bombagem 
e dos equipamentos complementares. Esta estação elevatória localiza-se na margem esquerda 
da albufeira de Pedrógão, próximo de Pedrógão, no concelho de Serpa. Para além, do benefício 
hidroagrícola, este sistema elevatório fornece água para abastecimento público através da 
albufeira do Enxoé. Prevendo-se ainda a utilização do reservatório da Atalaia para o reforço do 
abastecimento público a Moura. 

 
Numa primeira fase, foram colocados apenas 3 dos 6 grupos elevatórios. A intervenção a realizar 
consiste assim na instalação dos 3 grupos restantes e de todo o conjunto de equipamentos 
complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma potência instalada 
na estação de 17 MW. 

 

Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas, este sistema elevatório 
assegura a necessária viabilidade de adução de água a zonas contiguas a áreas de floresta para 
o combate aos fogos e incêndios florestais e minimizará sensivelmente as explorações de água 
freática. 
 

Estimativa 2,50 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 
 
Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, na albufeira de Pedrogão, compensando 
o acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no 
EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração. 
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE S. PEDRO – REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória de S. Pedro corresponde ao reforço desta estação da rede primária 
do EFMA que está imediatamente a montante dos blocos de S. Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos 
interessado, portanto cerca de 14.000 ha. O faseamento foi previsto para atender à evolução da 
adesão ao regadio e ao gradual processo de infraestruturação de todos os circuitos hidráulicos 
de adução e das redes de distribuição respetivas destes blocos de rega que implicou que nos 
primeiros anos o pedido de água fosse sensivelmente menor. Com a rápida adesão verificada e 
com a conclusão em tempo útil de toda a infraestruturação torna-se imperioso efetuar a 2.ª fase 
de instalação dos grupos de bombagem e dos equipamentos complementares. Esta estação 
elevatória localiza-se na margem direita da albufeira da barragem de S. Pedro, perto de Baleizão, 
no concelho de Beja. Para além, do benefício hidroagrícola, este sistema elevatório irá também 
fornecer água para abastecimento público através do Sistema da Magra. 

 
Numa primeira fase foram colocados apenas 3 dos 6 grupos elevatórios. A intervenção a realizar 
consiste assim à instalação dos 3 grupos restantes e de todo o conjunto de equipamentos 
complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma potência instalada 
na estação de 7,2 MW. 

 
Do ponto de vista da prevenção de situações climáticas extremas este sistema elevatório assegura 
a necessária viabilidade de adução de água a zonas contiguas a áreas de floresta para o combate 
aos fogos e incêndios florestais e permitirá minimizar a exploração da toalha freática. 

 

Estimativa 1,08 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, na albufeira de S. Pedro, compensando o 
acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no 
EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração.  
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PENEDRÃO - REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória do Penedrão corresponde ao reforço desta estação que serve 
5.200 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa na margem esquerda da albufeira do Penedrão, próximo 
de Mombeja, no concelho de Ferreira do Alentejo. 

 
A estação elevatória tem 2 patamares de elevação. Numa primeira fase foram colocados no 
patamar 1 apenas 3 dos 5 grupos elevatórios e no patamar 2 apenas 2 dos 4 grupos elevatórios. 
A intervenção a realizar consiste assim na instalação dos 2 grupos restantes nos patamares 1 e 2 
e de todo o conjunto de equipamentos complementares de controlo, regulação e filtragem, 
correspondendo a uma potência instalada na estação de 1,25 MW no patamar 1 e de 3,23 MW no 
patamar 2. 

 
Estas intervenções terão um cronograma de execução relativamente apertado, inerente ao 
período em que o pedido de água para o regadio é nulo ou mínimo – implicando que a fase de 
fabrico e fornecimento dos grupos tenha de ser devidamente antecipada, de modo a que o 
período disponível para trabalhar “in situ” seja totalmente rentabilizado, incluindo o período de 
ensaios e de receção provisória. 
 

Intervenção fundamental para a garantia do benefício hidroagrícola a jusante, a curto prazo, 
numa zona com vocação para a agricultura de regadio e que teve excelente adesão logo no início 
da exploração. A intervenção prevista permitirá minimizar sensivelmente a exploração das águas 
freáticas. 
 

Estimativa 1,50 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Prevê-se a implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar 
impactes em fase de exploração.  
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRÓGÃO 1 E 3 - REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória de Pedrógão 1 corresponde ao reforço desta estação que serve 
600 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa no pé de jusante da albufeira de Pedrógão, próximo de 
Pedrógão, no concelho da Vidigueira. 

 
Numa primeira fase foram colocados nesta estação apenas 3 dos 6 grupos elevatórios. A 
intervenção a realizar consiste assim na instalação dos 3 grupos restantes e de todo o conjunto 
de equipamentos complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma 
potência instalada na estação de 1,20 MW. 

 

A 2.ª fase da estação elevatória de Pedrógão 3 corresponde ao reforço desta estação que serve 
4.100 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa junto ao reservatório de Pedrógão, próximo de Pedrógão, 
no concelho da Vidigueira. 
 

Numa primeira fase, foram colocados nesta estação apenas 4 dos 6 grupos elevatórios. A 
intervenção a realizar consiste assim na instalação dos 2 grupos restantes e de todo o conjunto 
de equipamentos complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma 
potência instalada na estação de 1,90 MW. 
 

Estas intervenções terão um cronograma de execução relativamente apertado, inerente ao 
período em que o pedido de água para o regadio é nulo ou mínimo – implicando que a fase de 
fabrico e fornecimento dos grupos tenha de ser devidamente antecipada, de modo a que o 
período disponível para trabalhar “in situ” seja totalmente rentabilizado, incluindo o período de 
ensaios e de receção provisória. 

 

Intervenção fundamental para a garantia do benefício hidroagrícola a jusante, a curto prazo, 
numa zona com vocação para a agricultura. As intervenções previstas permitirão minimizar 
sensivelmente explorações de água freática. 

 
Estimativa 1,03 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
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ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, em área anexa, compensando o acréscimo 
de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no EFMA de um 
plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de exploração. 
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO ESTÁCIO - REFORÇO 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória do Estácio corresponde ao reforço desta estação que serve  
8.000 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa próximo da Salvada, no concelho de Beja. 

 

Numa primeira fase foram colocados apenas 2 dos 4 grupos elevatórios principais. A intervenção 
a realizar consiste assim à instalação dos 2 grupos restantes e de todo o conjunto de 
equipamentos complementares de controlo, regulação e filtragem – correspondendo a uma 
potência instalada na estação de 3,20 MW. 

 
Estas intervenções terão um cronograma de execução relativamente apertado, inerente ao 
período em que o pedido de água para o regadio é nulo ou mínimo – implicando que a fase de 
fabrico e fornecimento dos grupos tenha de ser devidamente antecipada, de modo a que o 
período disponível para trabalhar “in situ” seja totalmente rentabilizado, incluindo o período de 
ensaios e de receção provisória. 

 
Intervenção fundamental para a garantia do benefício hidroagrícola a jusante, numa zona de 
bons solos (“barros de Beja”) e vocação para a agricultura de regadio que teve excelente adesão 
logo no início da exploração e que tem perspetivas de alargamento da área beneficiada, reiterada 
pelos interessados e pelas entidades autárquicas associativas. Esta intervenção permitirá 
minimizar usos de água subterrânea. 
 

Estimativa 1,47 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 
 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 

Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, no reservatório do Estácio, compensando 
o acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a implementação no 
EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes em fase de 
exploração.  
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2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO LAGE - REFORÇO 

  

2ª Fase da Est. Elevatória da Lage 

                    Reforço 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO 

A 2.ª fase da estação elevatória da Lage corresponde ao reforço desta estação que serve  
5.100 ha, para atender ao rápido aumento da adesão e, portanto, de pedido de água dos 
beneficiários deste bloco - que se situa no pé de jusante esquerda da albufeira da Lage, no 
concelho de Serpa. 

 
A estação tem dois patamares de elevação. Numa primeira fase, foram colocados no patamar 1 
apenas 3 dos 5 grupos elevatórios e, no patamar 2, apenas 2 dos 3 grupos elevatórios.  
A intervenção a realizar consiste assim na instalação dos 2 grupos restantes no patamar 1 e de 1 
grupo no patamar 2 e ainda todo o conjunto de equipamentos complementares de controlo e 
regulação e filtragem – correspondendo a uma potência total instalada na estação de 7,00 MW. 

 
Estas intervenções terão um cronograma de execução relativamente apertado, inerente ao 
período em que o pedido de água para o regadio é nulo ou mínimo – implicando que a fase de 
fabrico e fornecimento dos grupos tenha de ser devidamente antecipada, de modo a que o 
período disponível para trabalhar “in situ” seja totalmente rentabilizado, incluindo o período de 
ensaios e de receção provisória. 

 

Intervenção fundamental para a garantia do benefício hidroagrícola a jusante, a curto prazo, 
numa zona na margem esquerda do Guadiana, particularmente sensível às alterações climáticas, 
mas com vocação para a agricultura e que tem perspetivas de alargamento da área beneficiada, 
reiterada pelos interessados e pelas entidades autárquicas e associativas. Esta intervenção 
permitirá minimizar sensivelmente a exploração da toalha freática, numa zona de grande 
sensibilidade às alterações climáticas. 

 

Estimativa 1,00 Milhões de EUR (incluindo todos os trabalhos). 

 

 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS CONSIDERADAS E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO RETIDA 

Não aplicável. O estudo da solução e o seu faseamento foi devidamente definido no projeto de 
execução e correspondeu ao interesse em instalar numa fase inicial apenas os equipamentos que 
garantiam o pedido num primeiro estágio de consolidação do Empreendimento e proceder-se à 
instalação do restante equipamento em fase ulterior validada pelos consumos efetivamente 
registados. A rápida adesão dos beneficiários (superando os cenários iniciais) motiva e justifica 
a intervenção em equação. Acresce que as ondas de calor e os períodos de ocorrência extremas, 
como secas prolongadas já com alguma contribuição das alterações climáticas, mais justifica a 
disponibilidade de capacidade de elevação/adução, nestas estações, que se assumem como 
verdadeiras origens de água intermédias do sistema. 

 
Está prevista a instalação de uma central fotovoltaica, na albufeira da Lage  e/ou área envolvente, 
compensando o acréscimo de energia consumida na estação. No mesmo sentido, prevê-se a 
implementação no EFMA de um plano macro de mobilidade elétrica, visando minimizar impactes 
em fase de exploração. 
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VII. MEMÓRIA JUSTIFICATIVA SOBRE OS RESULTADOS LIQUIDOS NEGATIVOS PREVISTOS 

PARA 2018 E 2019, EXPLICITANDO A ESTRATÉGIA DE CORREÇÃO 

Os resultados líquidos negativos devem-se por um lado ao impacto do modelo de financiamento 
escolhido pelo Acionista Estado para a execução dos investimentos da rede primária de 
abastecimento de água, designadamente, através do recurso a empréstimos bancários que 
resultaram em elevados encargos financeiros, e por outro lado, ao registo das imparidades nas 
contas da EDIA considerando que o tarifário fixado para o serviço de fornecimento de água do 
EFMA faz face apenas aos encargos de exploração. 

 

Assim os resultados líquidos negativos previstos em 2018 são de 8.984.766 EUR e em 2019 são de 
1.602.437 EUR. 
 
Os Resultados Líquidos da EDIA são muito influenciados por um fator exógeno à sua atividade 
operacional, os resultados financeiros, pois o EBITDA apresenta valores positivos ao longo do 
triénio e também se prevê que o EBIT apresente valores positivos a partir de 2019, resultante da 
redução significativa do montante de imparidades previstas devido às expetativas do 
investimento realizado nesse período, no essencial, apresentar taxas de financiamento no 
Programa Nacional de Regadios de 100% o que resulta na inexistência de imparidades. 

 

Assim, a estratégia de correção dos resultados líquidos passa por duas medidas: 

 
1) Redução do Endividamento através de aumentos de capital no período 2018-2020, 

permitindo uma significativa redução dos encargos financeiros; e 
2) Financiamento dos investimentos no Programa Nacional de Regadios, no essencial, 

com taxas reais de 100%, reduzindo significativamente as imparidades. 

 
Tal como se pode observar na demonstração de resultados a redução das imparidades e dos juros 
e gastos similares permitem já um EBIT positivo em 2019 e Resultados Líquidos positivos a partir 
de 2020. 
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VIII. PLANO FINANCEIRO COM INDICAÇÃO PARA CADA ANO, DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

DURANTE O PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO 
 

 
 
 

 

  

(em Milhões de EUR)

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

PROMOÇÃO DE NOVOS REGADIOS 1,76 1,42 55,26 71,64 47,27 25,15 202,51

REGUENGOS - 10.100ha 0,42 0,09 11,06 20,67 6,83 0,00 39,07 100% Subsidio PNRegadios

ÉVORA - 3.000 ha 0,18 0,02 7,05 6,04 0,00 0,00 13,29 100% Subsidio PNRegadios

CUBA-ODIVELAS - 3.000 ha 0,19 0,10 8,51 0,93 0,00 0,00 9,72 100% Subsidio PNRegadios

PÓVOA-MOURA - 9.500 ha 0,48 0,29 6,38 20,83 8,47 0,00 36,44 100% Subsidio PNRegadios

VIANA DO ALENTEJO - 4.600 ha 0,21 0,08 8,46 8,54 0,00 0,00 17,29 100% Subsidio PNRegadios

SÃO BENTO - 4.257 ha 0,08 0,14 1,16 6,36 4,68 0,00 12,41 100% Subsidio PNRegadios

VIDIGUEIRA - 2.200 ha 0,01 0,14 1,15 3,28 2,16 0,00 6,74 100% Subsidio PNRegadios

CABEÇA GORDA-TRINDADE - 4.300ha 0,20 0,24 2,50 10,34 1,85 15,13 100% Subsidio PNRegadios

MARMELAR - 1.200ha  0,00 0,00 0,16 0,08 0,11 4,30 4,65 100% Subsidio PNRegadios

MONSARAZ - 2.500ha 0,00 0,00 0,13 0,07 0,26 10,56 11,02 100% Subsidio PNRegadios

LUCEFECIT/CAPELINS - 1.700ha 0,00 0,00 0,18 0,12 1,70 2,72 4,72 100% Subsidio PNRegadios

LIGAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO MORGÁVEL LIG.A.F.SERNE - 727 ha 0,19 0,27 10,48 2,10 0,00 0,00 13,04 100% Subsidio PNRegadios

MESSEJANA - 3.000 ha 0,00 0,10 0,32 0,13 12,73 5,72 19,00 100% Subsidio PNRegadios

MELHORIAS DE REGADIOS EXISTENTES 0,03 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 34,00

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS GRUPOS DE BOMBAGEM DAS E. E. EM EXPLORAÇÃO 0,03 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 34,00

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS BOMBAS 0,01 9,08 3,82 0,00 0,00 0,00 12,9185%/15% FEADER/PIDDAC

ADUÇÃO DOS ÁLAMOS - SIFÕES 0,11 4,14 3,87 0,00 0,00 8,12 100% Subsidio PNRegadios

LOUREIRO-ALVITO 0,01 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 0,78 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  MD 0,00 1,37 1,13 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

CIRC.HIDRÁULICO PEDRÓGÃO  ME 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 100% Subsidio PNRegadios

S.PEDRO 0,27 1,87 0,06 0,00 0,00 2,20 100% Subsidio PNRegadios

PENEDRÃO 0,04 1,46 0,00 0,00 1,50 100% Subsidio PNRegadios

PEDRÓGÃO 1 E 3 0,00 0,40 0,63 0,00 1,03 100% Subsidio PNRegadios

ESTÁCIO 0,00 0,00 0,73 0,74 0,00 1,47 100% Subsidio PNRegadios

LAJE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% Subsidio PNRegadios

PARQUE FOTOVOLTAICOS DE ALQUEVA 0 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13

Parque Fotovoltaico de Alqueva 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13 5%/95% Rec.Próprias/CEB

TOTAL da 2.ª Fase 1,78 11,62 80,15 94,29 61,14 37,65 286,63

Previsto  

PAO2018
2019 2020 2021

Após 

2021

Ações Complementares 1.ª Fase do EFMA 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,0890%/10%
Rec. Próprias /Fundos 

Comunit.

TOTAL (*) 1,10 1,00 2,72 1,13 0,08 0,06 6,08

(*) Investimentos remanescentes de projetos em exploração relativos a expropriações e outras ações complementares.

(**) Em todos os anos do período de programação foram consideradas as mesmas fontes de financiamento.

Taxa Financiamento **

1.ª Fase 

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento

Taxa Financiamento
Até 

2017

Até 

2017
PROJETOS REGADIO

Investimento Estimado Total 

do 

Investimento
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IX. PROGRAMAÇÃO ANUAL MATERIAL DO INVESTIMENTO INCLUINDO INDICADORES FÍSICOS QUE PERMITAM MONITORIZAR A SUA EXECUÇÃO 
 

 

 

Investimento 1.ª Fase Unid: Euro

PROGRAMA/PROJETO 2018 2019 2020 2021 Após 2021 Total

BARRAGEM DE ALQUEVA 0,15 0,58 0,16 0,88

BARRAGEM E CENTRAL DE PEDRÓGÃO 0,03 0,03 0,00 0,00 0,05

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ALQUEVA-ÁLAMOS 0,00

REDE PRIMÁRIA 0,40 0,61 0,13 0,03 0,01 1,16

REDE SECUNDÁRIA 0,40 0,81 0,05 0,05 0,05 1,36

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,04 0,70 0,79 1,53

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 1.ª FASE 1,00        2 ,72      1 ,13    0,08          0 ,06          4 ,98         

Investimento 2.ª Fase Unid: Euro

PROGRAMA/PROJETO 2018 2019 2020 2021 Após 2021 Total

ÁREAS LIMITROFES 1,42 55,26 71,64 47,27 25,15 200,75

  REDE PRIMÁRIA 0,76 24,29 25,84 24,84 11,17 86,90

  REDE SECUNDÁRIA 0,66 30,97 45,80 22,44 13,98 113,85

REFORÇO DA CAPACIDADE DE ADUÇÃO 10,20 12,26 10,15 1,37 0,00 33,97

  REDE PRIMÁRIA 9,46 11,19 7,56 28,21

  REDE SECUNDÁRIA 0,74 1,07 2,59 1,37 5,77

PARQUE FOTOVOLTAICO DE ALQUEVA 12,63 12,50 12,50 12,50 50,13

TOTAL DE INVESTIMENTO DA 2.ª FASE 11,62      80,15    94,29  61,14        37,65        284,85      

TOTAL DO INVESTIMENTO 12,63      82,86    95,42  61,22        37,71        289,83      
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Considerando a tipologia de investimentos em causa a execução fisica dos investimentos ocorre no ano previsto de conclusão dos investimentos

ANO 

PREVISTO

DE

CONCLUSÃO

TOTAL
NOVO

 REGADIO

MODERNIZAÇÃ

O
REABILITAÇÃO

REFORÇO  

DE  

BOMBAGEM

N .º de  

BARRAGENS

N .º de  

ESTAÇÕES

ELEVATÓRIAS

 EXTENSÃO

 DA 

REDE 

PRIMÁRIA

(Km)

 EXTENSÃO

 DA 

REDE DE  REGA

(Km)

N .º DE  

GRUPOS

DE

BOMBAGEM

REGUENGOS 2021 10.100 10.100 1 25 125

ÉVORA 2020 3.000 3.000 10 26

CUBA - ODIVELAS 2020 3.000 3.000 4 30

PÓVOA - MOURA 2021 9.500 9.500 2 15 130

VIANA 2020 4.600 4.600 12 25

S. BENTO 2021 4.257 4.257 6 28

VIDIGUEIRA 2021 2.200 2.200 4 27

CABEÇA GORDA -TRINDADE 2022 4.300 4.300 10 32

MARMELAR 2023 1.200 1.200 7 10

MONSARAZ 2023 2.500 2.500 1 2 37

LUCEFÉCIT - CAPELINS 2022 1.700 1.400 300 1 1 15

LIGAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO MORGÁVEL LIG. A. F. SERNE 2020 727 727 23

MESSEJANA 2022 3.000 3.000 1 25 25

2.ª FASE DA INSTALAÇÃO DA ADUÇÃO DOS ÁLAMOS-BOMBAS 2019 22.987 22.987 2

2.ª FASE DA INSTALAÇÃO DA ADUÇÃO DOS ÁLAMOS - SIFÕES 2020 11

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO LOUREIRO-ALVITO 2019 224 224 2

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO CIRCUITO HIDRÁULICO 

PEDRÓGÃO - MARGEM DIREITA (PEDRÓGÃO)
2020 9.798 9.798 3

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO CIRCUITO HIDRÁULICO 

PEDRÓGÃO - MARGEM ESQUERDA (ARDILA)
2020 12.500 12.502 3

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE S. PEDRO 2020 2.346 2.346 3

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PENEDRÃO 2020 2.125 2.125 4

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PEDRÓGÃO 1 E 3 2021 810 810 5

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO ESTÁCIO 2021 262 262 2

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA LAJE 2019 1.508 1.508 3

EE - Estações elevatórias

RP- Extensão da rede primária

RR - Extensão da rede de rega

GB - Grupos de bombagem

Novo Regadio - antes do projeto estas áreas não tinham infraestruturas públicas de água

Modernização - antes do projeto estas áreas tinham infrestruturas públicas de água obsoletas

Reabilitação - antes do projeto estas áreas tinham infrestruturas públicas de água em risco de colapso

Reforço de Bombagem - antes do projeto estas áreas requeriam reforço das infraestruturas modernas de bombagem

ÁREAS (ha) INFRA-ESTRUTURAS

PROJETOS
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X.X.X.X. PRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAISPRINCIPAIS    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    ECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICO----FINANCEIROSFINANCEIROSFINANCEIROSFINANCEIROS    DOSDOSDOSDOS    PROJETOSPROJETOSPROJETOSPROJETOS    DEDEDEDE    ALQUEVAALQUEVAALQUEVAALQUEVA    AAAA    

IMPLEMENTARIMPLEMENTARIMPLEMENTARIMPLEMENTAR    NONONONO    ÂMBITOÂMBITOÂMBITOÂMBITO    DODODODO    PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    DEDEDEDE    REGADIOSREGADIOSREGADIOSREGADIOS    

A EDIA prevê a realização de uma série de investimentos no período 2018-2022, os quais têm 
como objetivo, o alargamento da área de rega (2ª Fase de Alqueva) em cerca de 50.000 hectares, 
bem como o reforço do equipamento existente em várias estações elevatórias existentes, 
permitindo-lhes corresponder às crescentes solicitações, no que diz respeito à evolução de 
consumo, como também realizar uma gestão mais sustentável das mesmas. 
 
Os presentes indicadores apresentados para os diversos projetos preconizados, foram obtidos no 
âmbito das análises custo-benefício económicas elaboradas aquando das candidaturas do 
Programa Nacional de Regadios ao financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do 
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Eurospa (CEB), no qual estas infraestruturas se 
inserem. 
 
Cumpre salientar que a análise elaborada por solicitação dos Bancos para cada uma das ações foi 
realizada sob o ponto de vista económico. 
 
Estas ações apresentam diferentes estados de maturação, tendo, desde a apresentação da 
candidatura aos Bancos, parte destas sido aprofundadas por via da elaboração de projetos de 
execução, o que implicou igualmente uma atualização das suas análises custo-benefício e dos 
respetivos indicadores económicos. 
 

 
 
 
 
  

ROIROIROIROI TIRTIRTIRTIR VAL 2%VAL 2%VAL 2%VAL 2%
Pay-back Pay-back Pay-back Pay-back 

2%2%2%2%
m i lh ar es de m i lh ar es de m i lh ar es de m i lh ar es de 

EUREUREUREUR
%%%%

m ilhar es de m i lhar es de m i lhar es de m i lhar es de 

EUREUREUREUR
Ano sA no sA no sA no s

REGUENGOS 5.786 7.40 47.721 14

ÉVORA 1.719 7.40 14.211 14

CUBA-ODIVELAS 1.871 10.50 18.845 10

PÓVOA-MOURA 6.205 7.60 52.120 14

VIANA DO ALENTEJO 3.073 7.60 25.707 14

SÃO BENTO 2.005 7.60 16.906 14

VIDIGUEIRA 1.031 7.50 8.577 14

CABEÇA GORDA - TRINDADE 2.578 7.80 22.001 13

MARMELAR 596 6.10 4.623 16

MONSARAZ 1.551 7.10 12.404 14

LUCEFECIT/CAPELINS 1.320 10.30 13.138 11

LIGAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO MORGÁVEL LIG. A. F. SERNE 417 2.10 109 20

MESSEJANA 1.787 5.60 11.868 17

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS ÁLAMOS - BOMBAS 6.267 16.30 74.424 7

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS ÁLAMOS - SIFÕES 6.267 16.30 74.424 7

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO LOUREIRO - ALVITO 61 9.00 569 12

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRÓGÃO - MARGEM DIREITA (PEDRÓGÃO) 2.671 21.30 33.981 6

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRÓGÃO - MARGEM ESQUERDA (ARDILA) 2.727 21.90 43.581 5

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE S. PEDRO 640 19.90 8.005 6

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PENEDRÃO 579 17.90 7.060 7

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRÓGÃO 1 E 3 221 14.80 2.543 8

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO ESTÁCIO 72 5.40 453 19

2.ª FASE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA LAGE 411 18.20 5.028 8

PROJETOS REGADIOPROJETOS REGADIOPROJETOS REGADIOPROJETOS REGADIO
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

BEI Banco Europeu de Investimentos 
  
COTR Centro Operativo de Tecnologias do Regadio 
  
DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças 
  
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 
EDP Energias de Portugal 
EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
  
FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
  
INTERREG V-A 
ILU  
INCF 

Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
Integrated Land Use  

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
  
LIFE 
 

EU’s Funding Instrument for the Environment and Climate Action 

  
  
POCTEP 
 

Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha 
 

TIR Taxa Interna de Rentabilidade 
TRH Taxa de Recursos Hídricos 
  
VAL Valor Atual Líquido 
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