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1sobre o relatório



No âmbito de atuação da Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, SA [102-1] – futuramente designada 
por EDIA, as práticas de gestão sustentável são intrínsecas 
à operacionalização do seu dia-a-dia e ao seu propósito, as 
quais são publicadas anualmente [102-51 e 102-52] no Relatório 
de Sustentabilidade, desde 2011.

O presente relatório tem como principal objetivo comunicar 
aos stakeholders da EDIA o seu desempenho económico, 
social e ambiental, bem como a evolução da atividade de 
exploração e manutenção da Infra-estrutura, no ano de 
2018 [102-50]. O relatório segue as últimas diretrizes para a 
elaboração de Relatórios de Sustentabilidade desenvol-
vidas pelo Global Reporting Iniciative (GRI), na sua versão 
GRI Standards, de acordo com a opção “Essencial” [102-54], 
não tendo sido sujeito a uma verificação externa [102-56].  
São integrados neste relatório, os Seis Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) adotados pela EDIA, seguindo 
as orientações da Organização das Nações Unidas (ONU).

  ▶ 6. Água potável e saneamento
  ▶ 7. Energias renováveis e acessíveis
  ▶ 9. Indústria, inovação e Infra-estruturass
  ▶ 12. Produção e consumo sustentáveis
  ▶ 13. Ação climática
  ▶ 15. Proteger a vida terrestre

Alqueva foi projetado e implementado com o objetivo maior 
de contribuir para o desenvolvimento da região do Alentejo. 

Esta infra-estrutura permite além do inquestionável bene-
fício hidroagrícola, o cumprimento de diferentes objetivos a 
nível regional e nacional, como a produção hidroelétrica, o 
abastecimento público e industrial, a preservação e valori-
zação ambiental e patrimonial e o ordenamento do território.

O presente relatório abrange todas as atividades da Empresa 
que se estendem por 20 concelhos do Alentejo, dos distritos 
de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, no designado “Espaço 
Alqueva”, território de influência do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva (EFMA).

A informação aqui comunicada reflete o posicionamento 
da EDIA após a fase de construção das infra-estruturas e a 
clara afirmação do regadio em Alqueva, refletindo a aposta 
na promoção deste território, seguindo os compromissos 
ambientais e sociais assumidos pelo Estado Português 
quando da decisão de implementação do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva, baseados numa gestão inte-
grada de todas as valências do Empreendimento.

A gestão e exploração das infra-estruturas, o estímulo à 
atividade económica e a promoção do uso racional dos 
recursos naturais são três áreas fundamentais da atividade 
da Empresa. A EDIA considera que o seu posicionamento 
deve contribuir para aumentar a notoriedade dos seus ativos 
e através deles, para a qualificação e desenvolvimento da 
região.
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O modelo de gestão do EFMA tem como principal objetivo, 
mitigar e compensar os impactes ambientais negativos 
resultantes da construção e exploração das infra-estruturas 
e promover e potenciar os impactes socioeconómicos posi-
tivos conducentes a um desenvolvimento regional equilibrado 
e um ativo importante da economia nacional. Atualmente 
Alqueva assume-se como um projeto determinante da adap-
tação da região no novo contexto de mudança climática, pelo 
que a EDIA assume responsabilidades acrescidas na gestão 
integrada do empreendimento.

Neste Relatório, é reportada a avaliação que a Empresa 
efetuou em 2018, atendendo à atual fase de maturidade de 
algumas valências do EFMA e à necessidade de prosseguir 
com a estratégia de promoção e captação de investimento, 
de forma a valorizar positivamente o maior investimento 
público e comunitário até agora efetuado num projeto de 
fins múltiplos em Portugal.

A exploração integrada do EFMA com os aspetos materiais 
fortemente ligados aos impactes ambientais e socioeconó-
micos do Empreendimento, constitui o tema material principal 
deste Relatório. Foram listados em tabelas específicas  
[102-55], os indicadores, incluindo aqueles que se referem 
apenas à atividade da EDIA.

Os temas identificados decorrem de uma revisão interna aos 
temas materiais reportados no anterior período, os quais 
resultaram de um processo de benchmarking e de consulta 
aos principais grupos de partes interessadas, relevantes 
para a Empresa. 

É objetivo da Empresa promover a consolidação do relato 
e do desempenho, pelo que este relatório é mais um passo 
importante no desenvolvimento de uma estratégia de diag-
nóstico e comunicação mais abrangente. [102-46]

Durante este período não ocorreram alterações que tivessem 
interferido na comparabilidade dos dados entre os anos 
reportados, nem ocorreram alterações significativas na 
cadeia de fornecedores. [102-48, 102-49 e 102-10] 

O Relatório de Sustentabilidade de 2018 pode ser consultado 
no website da EDIA, www.edia.pt e foi elaborado pelo Depar-
tamento de Economia da Água, segundo o estabelecido no 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A leitura 
do relatório deverá ser complementada com informação 
presente no Relatório e Contas de 2018, disponível em 
 www.edia.pt.

A sua opinião é importante para nós. Caso queira fazer comen-
tários ou esclarecer dúvidas, entre em contacto através do  
e-mail ifialho@edia.pt. [102-53]
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2mensagem do presidente



Conceber, planear, construir, explorar e promover 
o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é a 
missão e razão de existência da Empresa de Desenvolvimento 
e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) detida 100% pelo 
Estado Português e tutelada pelo Ministério da Agricultura.

O EFMA é um projeto estruturante no Sul de Portugal assu-
mindo-se como investimento âncora do desenvolvimento 
regional. A grande dimensão, abrangência e modernidade 
da infraestruturação hidráulica implementada, permite, 
para além do incontornável benefício agrícola, a produção 
hidroelétrica em sistema reversível possibilitando uma 
total complementaridade com outras energias como a foto-
voltaica e a eólica, o abastecimento público e industrial, a 
preservação e valorização ambiental e patrimonial, o desen-
volvimento do turismo e o ordenamento do território. 

Os agricultores, investidores e empresários estão a saber tirar 
partido da disponibilidade de água de Alqueva e a conversão 
do sequeiro para o regadio tem transformado a paisagem 
alentejana rapidamente. A EDIA contribui decisivamente para 
esta mudança com uma estratégia de promoção ativa tendo 
a área inscrita chegado aos cerca de 91.000 ha, incluindo os 
perímetros de rega e as captações diretas.

Os consumos verificados neste ano sofreram uma redução 
significativa em consequência das condições meteoroló-
gicas verificadas com uma primavera muito chuvosa e um 
verão mais curto que o habitual. No total foram consumidos 
em 2018, 282 hm3 de água, em todas as valências do EFMA.

Com os ganhos conquistados na eficiência do uso da água, 
bem como a adequação das dotações médias de água por 
parcela, foi possível avançar para uma 2.ª Fase do EFMA, com 
o objetivo de rentabilizar o investimento público. Assim, a 
EDIA encontra-se agora a iniciar uma nova fase de ampliação 
do projeto com a construção de aproximadamente 50 mil 
hectares de novas áreas e regadio.

Alqueva cumpriu uma vez mais o seu desígnio, fornecendo 
água às populações, às explorações agrícolas, ao gado e às 
barragens confinantes já ligadas. Saiu reforçada a importância 
estrutural deste grande empreendimento e os benefícios 
inequívocos de uma gestão integrada de todo o Empreen-
dimento. Em particular, julgamos que a gestão integrada 
das redes primária e secundária, assumida como elemento 
essencial de sustentabilidade da empresa, do empreendi-
mento e da região, amplia a relação de proximidade com 
todas as comunidades afetadas e fomenta o fortalecimento 
e a saúde das ligações entre as diferentes entidades.
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A água é o nosso principal ativo e temos consciência que o 
sucesso dos objetivos a que nos propomos está diretamente 
relacionado com a capacidade de a preservar e proteger. 
Centramos o esforço na promoção da boa utilização dos 
recursos hídricos, através da construção e exploração das 
melhores infra-estruturas para a sua reserva e transporte, 
minimizando perdas e promovendo a sua eficiência, criando 
as condições necessárias que permitam potenciar todas as 
valências da água na área de influência do EFMA.

A EDIA quer contribuir ativamente para o desenvolvimento 
da região com maior potencial agrícola do País ajudando os 
atuais empresários e atraindo novos que através da inovação 
consigam aproveitar o elevado potencial do Alentejo.

Internamente o ano de 2018 ficou marcado pela implemen-
tação do software de controle operacional NAVIA que interliga 
os sistemas de faturação, stocks, cadastro geográfico, super-
visão, telegestão e telemetria. Esta aplicação passou a ser 
utlizada pelas diferentes equipas que, no terreno, executam 
uma miríade de operações de manutenção em milhares de 
locais diferentes e assim podem ser muito facilmente progra-
madas, controlada a sua execução e possibilitam a produção 
automatizada de relevantes indicadores de gestão. 

Para 2019 o grande desafio, para além do arranque das obras 
dos novos blocos de regadio, passa pelo arranque do projeto 
fotovoltaico de larga escala com vista à redução dos custos 
energéticos e à descarbonização da atividade de distribuição 
de água. Numa primeira fase serão instaladas unidades de 
produção solar para autoconsumo junto das estações eleva-
tórias da rede primária com uma potência combinada de  
50 MW. Uma vez que não existem áreas significativas dispo-
níveis perto destes locais de grande consumo energético 
será utilizada a tecnologia fotovoltaico flutuante que confe-
rirá um aspeto único a este projeto. A visão é que no futuro 
todas as necessidades energéticas possam ser asseguradas 
por energia renovável produzida localmente.

Com a publicação deste Relatório de Sustentabilidade,  
a EDIA pretende comunicar o seu desempenho a nível 
ambiental, social e económico e reforçar o seu compromis so 
com o desenvolvimento do Alentejo na senda da sustenta-
bilidade. [102-14]

José Pedro Salema

Presidente do Conselho de Administração
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3a EDIA



 

3.1. Quem somos

Caracterização da Empresa

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva, S.A., criada em 1995, é uma sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos e pertence ao setor empre-
sarial do Estado [102-5] e desenvolve toda a sua atividade em 
território nacional em 20 concelhos dos distritos de Beja, 
Évora, Portalegre e Setúbal. [102-4] 

Com sede em Beja [102-3], centro da região beneficiária, a EDIA 
tem uma orientação estratégica baseada nos eixos prioritá-
rios do aproveitamento do EFMA assente no recurso água e 
no aumento da produção e rentabilização dos investimentos 
nas infra-estruturas criadas, visando o êxito do Projeto 
Alqueva.

Contribuindo para o desenvolvimento, não só da região, mas 
também do País, enquanto empresa construtora e gestora 
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e respon-
sável por um instrumento relevante para a dinamização da 
economia, a EDIA, posiciona-se como uma referência estra-
tégica e de incontornável relevância, na medida, em que tem 
vindo a potenciar, de forma direta, a diminuição da depen-
dência agroalimentar e o aumento das exportações.

Assim, ao longo dos últimos anos, a EDIA, tem vindo a contri-
buir, de forma significativa, para o desenvolvimento na valência 

agrícola regional e nacional, com um esforço na construção 
das infra-estruturas necessárias para regar os 120.000 
hectares previstos para a 1.ª Fase do Empreendimento.

Até ao encerramento das comportas da barragem de Alqueva, 
em fevereiro de 2002 e consequente enchimento da sua 
albufeira, a EDIA afirmou-se como a Empresa garante da 
construção das infra-estruturas.

Após a conclusão desta fase do EFMA, e de forma a maximizar 
a natural evolução do Empreendimento, a EDIA, desenvolveu 
e tem vindo a consolidar uma estratégia de promoção e incre-
mento no regadio de Alqueva, de modo a otimizar o benefício 
das vantagens competitivas e total aproveitamento dos 
recursos hídricos disponíveis afetos ao Projeto.

Com os ganhos conquistados na eficiência do uso da água, 
bem como a adequação das dotações médias de água por 
parcela, foi possível avançar para uma 2.ª Fase do EFMA, com 
o objetivo de rentabilizar o investimento público. Assim, a 
EDIA encontra-se agora a iniciar uma nova fase de ampliação 
do projeto com a construção de aproximadamente 50 mil 
hectares de novas áreas de regadio.

Regadio
. 120.000 ha
. + 50.000 ha

A EDIA
. Sede em Beja
. Desde 1995
. 180 efetivos
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Informação Financeira 

O seguinte quadro apresenta os principais indicadores da 
situação financeira da EDIA [102-7], nomeadamente o capital 
social, ativo líquido, passivo e investimento, de 2016 a 2018 
(em m€):

Recursos Humanos

A EDIA tem atualmente 180 efetivos na sua equipa de  
trabalho, e  2 colaboradores com contrato a termo certo, 
sendo todos eles a tempo inteiro e com um nível de formação 
superior adaptado à atividade de trabalho, como é visível no 
gráfico Colaboradores por Categoria Profissional. [102-7]

Os colaboradores da EDIA são maioritariamente originários 
da região e estão divididos pelas áreas técnicas da empresa, 
tais como, engenharia, economia, gestão, direito, biologia, 
ambiente, arqueologia, entre outras. 

Certificações [102-12]

Parque de Natureza de Noudar:

  ▶ Modo de Produção Biológico;
  ▶  FSC Forest Stewardship Council – Gestão Florestal 
Sustentável.

Centro de Cartografia da EDIA:

  ▶ ISSO 9001 – 2008

 

 

 

6
Administração
e Diretores 
Coordenadores

21
Diretores

49
Técnicos 

106
Técnicos
Superiores 

2018 2017 2016

Capital realizado 809.535 529.301 464.341

Ativo líquido 799.617 812.531 613.980

Passivo 786.250 1.108.935 1.032.846

Investimento 4.509 1.815 24.923

Fundos comunitários** 234 12.145 8.722

** FEDER, FEOGA, FEADER e FUNDO DE COESÃO
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ENTIDADE TIPO DE PARTICIPAÇÃO

ACBM – Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos Membro

ACPA – Associação de Criadores de Porco Alentejano Membro

APRH – Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos Membro

ARPTA – Agência Regional de Promoção do Turismo do Alentejo Membro

Associações de Bombeiros Voluntários do EFMA Membro das 20 Associações 
dos 20 concelhos do EFMA

BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Membro

CADC – Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação para a 
Proteção e Aproveitamento sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas Membro

COTR – Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio Direção – Vogal

CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo Direção – Vogal

IBERLINX – Associação para a conservação do Lince-Ibérico e Desenvolvimento dos seus Territórios Direção – Presidência

IENE – Infra Eco Network Europe Membro

Participações Sociais [102-13]

A EDIA é titular de participações nas seguintes entidades 
(empresas participadas): Centro Operativo e de Tecnologia 
de Regadio (COTR); Águas do Vale do Tejo (AdVT) e Agência 
de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL). 

As percentagens de capitais detidas nessas entidades são 
as que de seguida se elencam:

  ▶ COTR – 9,56%;
  ▶ AdVT – 0,30%; e
  ▶ ADRAL – 4,11%.
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Fornecedores [102-9]

As relações estabelecidas entre a EDIA e os fornecedores 
são muito importantes, porque permitem, de alguma forma, 
aferir em que medida a atividade desta empresa pode ter 
impacte no tecido económico na área de influência do EFMA, 
na região do Alentejo e do País.

Apresentam-se seguidamente, as evoluções dos volumes e 
do número de aquisições a fornecedores, nos últimos 3 anos 
e tendo em conta as áreas geográficas referidas.

Assim, constata-se que os valores, quer em n.º de forne-
cedores, quer, principalmente, em volume de aquisições, 
reportam-se principalmente, a empresas exteriores à região.

      2016   2017   2018

 -  100  200  300  400  500  600  700  800

N Fornecedores

NF Portugueses

NF do Alentejo

NF do EFMA

 

Uma das razões apontadas, prender-se-á com o grau de 
desenvolvimento do tecido económico local, que não permite 
satisfazer as necessidades da EDIA.

Por outro lado, assiste-se a uma diminuição do volume de 
aquisições, o que refletirá a menor atividade da EDIA no que 
diz respeito à realização de investimentos.

De qualquer forma, verifica-se que, embora ligeiramente, 
o peso das aquisições a fornecedores locais (volumes e 
números), subiu do ano de 2017 para o ano de 2018.

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

VAF Portugueses VAF do Alentejo VAF do EFMA

2016   2017   2018

 66.254

 80.028

 90.974

Área

2018 2016 2017

VOLUME (M€) DE AQUISIÇÕES A FORNECEDORES % DE FORNECEDORES POR LOCALIZAÇÃON.º DE FORNECEDORES POR LOCALIZAÇÃO
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A albufeira de Alqueva, o maior lago artificial da Europa, 
estende-se por 83 km ao longo dos concelhos de Moura, 
Portel, Mourão, Reguengos de Monsaraz e Alandroal, 
ocupando uma área de 250 km2. A capacidade total de arma-
zenamento da albufeira de Alqueva é de 4.150 milhões de 
m3, sendo de 3.150 milhões de m3 o seu volume utilizável em 
exploração normal.

O Empreendimento

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva é um 
Projeto estruturante no Sul de Portugal assumindo-se como 
investimento âncora do desenvolvimento regional. A grande 
dimensão, abrangência e modernidade da infraestruturação 
hidráulica implementada, permite, para além do incontor-
nável benefício agrícola, a produção hidroelétrica em sistema 
reversível possibilitando uma total complementaridade com 
outras energias como fotovoltaica e a eólica, o abastecimento 
público e industrial, a preservação e valorização ambiental e 
patrimonial e o ordenamento do território.

Este projeto encontra na barragem de Alqueva a Mãe de 
todo o Empreendimento e na sua albufeira o instrumento 
que garante o futuro da região, a água. O seu conjunto de 
infra-estruturas permite concretizar o maior sonho do Alen-
tejo e viabilizar do ponto de vista económico-social uma das 
regiões mais desfavorecidas na Europa.

3.2. Onde estamos

O Território

Localizado em pleno Alentejo, o EFMA, sob gestão e explo-
ração da EDIA, tem influência direta nos concelhos abrangidos 
pela albufeira de Alqueva e naqueles que beneficiam com a 
instalação de novos perímetros de rega ou são servidos pelo 
abastecimento público. [102-6] 

O Alentejo corresponde a cerca de 1/3 do território de Portugal 
Continental. É uma região com baixa densidade populacional, 
apenas 5% da população, com elevados índices de desertifi-
cação humana e de envelhecimento. O Produto Interno Bruto 
per capita está abaixo da média nacional.

A carência de água nesta região tem sido um dos principais 
condicionalismos ao seu desenvolvimento, impeditiva de 
uma modernização da agricultura e da sustentabilidade do 
abastecimento público. 

O EFMA é um projeto centrado na barragem de Alqueva, a 
maior reserva estratégica de água da Europa. A partir daqui, 
interligam-se barragens garantindo a disponibilidade de 
água, mesmo em períodos de seca extrema, a uma área 
aproximada de 10.000 km2, divididos pelos distritos de 
Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, abrangendo um total de  
20 concelhos.

Albufeira de Alqueva
.  Com 83 km ao longo dos 

concelhos de Moura, Portel, 
Mourão, Reguengos de 
Monsaraz e Alandroal,  
ocupa 250 km2

.  Capacidade total de 
armazenamento de  
4.150 hm3, o volume 
utilizável é de 3.150 hm3

.  Maior reserva estratégica  
de água da Europa

Sistema Global  
de Rega
.     69 barragens, 

reservatórios e açudes

.    382 km de rede primária

.      1.620 km condutas  
da rede secundária

 .    46 estações elevatórias
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O projeto de Alqueva, é hoje no Alentejo o maior investimento 
alguma vez realizado. Está implementado numa região onde 
os solos têm elevada aptidão agrícola, o número de horas de 
sol é superior à média europeia e o clima, aliado à disponi-
bilidade de água, apresenta características singulares que 
permite um enorme potencial agrícola.

O desafio que se coloca à região é proporcional à sua 
dimensão, abrindo perspetivas únicas ao relançamento do 
desenvolvimento económico e social, e criando condições 
para um acréscimo efetivo do Produto Interno Bruto regional 
através de:

  ▶  Criação de novos investimentos e no desenvolvi-
mento de novas atividades económicas;

  ▶  Integração e complementaridade de projetos e de 
atividades;

  ▶ Criação e qualificação do emprego;
  ▶  Marca Alqueva como referência de qualidade de 
produtos e serviços;

  ▶  Espaço Alqueva como referência de inovação e de 
tecnologia.

Alqueva é igualmente um projeto sustentável de base 
regional, nomeadamente:

  ▶  Apoiando o tecido social, empresarial e institucional 
da região;

  ▶  Mantendo e valorizando o caráter, cultura e 
identidade regional;

  ▶  Promovendo Alqueva como paradigma da qualidade 
ambiental;

  ▶  Gerando critérios de competitividade e de rentabili-
dade dos investimentos.

O projeto de Alqueva afigura-se assim como um instrumento 
chave, integrando e complementando projetos numa pers-
petiva empresarial.

Sistema Global de Rega e 
Principais Infra-estruturas

Através destas infra-estruturas, Alqueva dispõe neste 
momento de 120.000 hectares de regadio à disposição dos 
beneficiários do Empreendimento, abastece outros apro-
veitamentos agrícolas, garantindo o reforço de água para o 
abastecimento público a cerca de 200.000 pessoas e produz 
energia hidroelétrica suficiente para fornecer uma cidade 
com meio milhão de habitantes.

69 382 km 

 

Rede
primária

1.620 km

Rede
secundária 

46

Estações
elevatórias 

5

Centrais
mini-hídricas  

1

Central
fotovoltaica 

Barragens,
reservatórios 
e açudes
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As principais infra-estruturas do EFMA, são:

Aproveitamento Hidroelétrico de Alqueva

Aproveitamento Hidroelétrico de Pedrógão

O Sistema Global de Rega de Alqueva divide-se em três 
subsistemas, de acordo com as diferentes origens de água, 
Alqueva, Ardila e Pedrógão.

Barragem
.  Tipo abóbada de dupla 

curvatura em betão
.   96 metros de altura máxima
.   458 metros de coroamento

Barragem
.   Tipo gravidade
.   43 metros de altura máxima
.   448 metros de coroamento

Albufeira
.   4.150 hm3 de capacidade máxima
. 3.150 hm3 de capacidade útil
.   1.160 km de margem
.   250 km2 de superfície

Albufeira
.   106 hm3 de capacidade máxima
. 54 hm3 de capacidade útil
.   118 km de margem
. 11 km² de superfície

Central Hidroelétrica
.   520 MW de potência instalada

Central Hidroelétrica
.   10 MW de potência instalada
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Legenda
Centrais e Estações 
elevatórias 

Central hidroelétrica
Central mini-hídrica
Estação elevatória

Albufeiras
1.ª Fase
2.ª Fase

Adução
1.ª Fase. Existente
1.ª Fase. Projectada
2.ª Fase

Regadio EFMA
1.ª Fase
2.ª Fase

Ligações
1. Ligação Álamos-Loureiro
2. Ligação Loureiro-Monte Novo
3. Ligação Loureiro-Alvito
4. Ligação Alvito-Pisão
5. Circuito Ad. Alb. Odivelas
6. Ligação Vale do Gaio
7. Adutor Infra-estrutura 12 
8. Ligação Pisão-Roxo
9. Ligação Pisão-Beja 

10. Ligação Alb. Roxo
11. Ligação Morgavél
12. Rede Principal Póvoa-Moura
13. Rede Principal Reguengos
14. Rede Principal Évora
15. Rede Principal Viana
16. Rede Principal Cuba-Odivelas
17. Rede Principal Monte da Rocha

O subsistema de Alqueva

O subsistema de Alqueva, com origem de água na albufeira 
de Alqueva, desenvolve-se a partir da estação elevatória dos 
Álamos, que permite elevar a água a uma altura de 90 m, 
garantindo a distribuição de água a uma área total de cerca 
de 64 mil hectares. 

Situam-se neste subsistema 4 centrais mini-hídricas e a 
central hidroelétrica de Alqueva.

Na envolvente do subsistema de Alqueva com as suas esta-
ções elevatórias, canais e albufeiras, desenvolvem-se os 
perímetros de Alfundão, Alvito-Pisão, Beringel-Beja, Cinco 
Reis e Trindade, Ervidel, Ferreira, Loureiro-Alvito, Monte Novo, 
Pisão, Roxo-Sado e Vale do Gaio. As suas disponibilidades de 
água garantem assim o funcionamento da rede secundária 
de rega.
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Legenda
Centrais e Estações 
elevatórias 

Central hidroelétrica
Central mini-hídrica
Estação elevatória

Albufeiras
1.ª Fase
2.ª Fase

Adução
1.ª Fase. Existente
1.ª Fase. Projectada
2.ª Fase

Regadio EFMA
1.ª Fase
2.ª Fase

Ligações
1. Adutor Pedrógao
2. Adutor Brinches-Enxoé
3. Adutor Amoreira-Caliços
4. Adutor Caliços-Pias
5. Adutor Caliços-Machados
6. Adutor de Serpa
7. Rede Principal S. Bento

Subsistema do Ardila

Situado na margem esquerda do rio Guadiana, o subsistema 
do Ardila serve uma região que ciclicamente enfrenta graves 
carências de água. Tem como origem de água a albufeira de 
Pedrógão e abrange uma área regada total de, aproximada-
mente 30 mil hectares. 

Situa-se aqui uma central mini-hídrica (Serpa) e a central 
hidroelétrica do Pedrógão.

Neste subsistema desenvolvem-se os perímetros de rega 
da Orada-Amoreira, Brinches, Brinches-Enxoé, Serpa, Pias, 
Caliços-Machados e Caliços-Moura. 
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Legenda
Centrais e Estações 
elevatórias 

Central hidroelétrica
Central mini-hídrica
Estação elevatória

Albufeiras
1.ª Fase
2.ª Fase

Adução
1.ª Fase. Existente
1.ª Fase. Projectada
2.ª Fase

Regadio EFMA
1.ª Fase
2.ª Fase

Ligações
1. Adutor Pedrógao MD
2. Circuito Hidráulico S. Matias
3. Circuito Hidráulico S. Pedro-Baleizão
4. Circuito Hidráulico Baleizão-Quintos
5. Rede Principal Cabeça Gorda-Trindade
6. Rede Principal Marmelar

Subsistema do Pedrógão

O subsistema do Pedrógão beneficia uma área de cerca de 24,5 
mil hectares, e tem início na estação elevatória do Pedrógão-
-Margem Direita e compreende os perímetros de Pedrógão, 
São Matias, São Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos.

A criação de reservatórios de regularização e de um sistema 
adutor que garante o transporte de água para aquela região, 
veio criar também condições para o reforço do abasteci-
mento público de água.
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3.3. O que fazemos

Construção de Infra-estruturas

Enquanto gestora do projeto Alqueva, a EDIA tem como 
missão contribuir para a dinamização da economia, do desen-
volvimento social e preservação do ambiente desenvolvendo 
ações de gestão que potenciem o território, valorizem os 
recursos hídricos e promovam o regadio.

O EFMA (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva),  
é constituído por um conjunto de infra-estruturas agrupadas 
sendo a albufeira de Alqueva a mãe d’água do projeto com 
capacidade para garantir autossuficiência durante 4 anos 
consecutivos de seca.

PRINCIPAIS ATIVIDADES/SERVIÇOS E MARCAS [102-2]

Construção de Infra-estruturas hidráulicas Monitorização

Gestão de Infra-estruturas Cartografia

Avaliação ambiental Turismo (Parque de Natureza de Noudar)

Apoio ao agricultor Dinamização cultural (museu da Luz)

Promoção do regadio Marca Alqueva, Noudar e Museu da Luz

Sabia que?
.  a EDIA produziu 8.900 MWh 

de energia renovável ?

.  e que a frota automóvel  
da EDIA é 10% elétrica ?

.   e que a área de regadio 
promove um efeito de 
barreira verde travando  
a desertificação ?

EDIA 

 

 

  

 

 

Promoção
do regadio

Dinamização
cultural

Turismo

Apoio ao
agricultor

Avaliação e
monitorização

ambiental

Gestão de
infraestruturas

Construção de
infraestruturas

hidráulicas
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Subsistema Alqueva
• 44 barragens e reservatórios

• 219 km de rede primária existentes e cerca de 24 km projetados

• 916 km de condutas da rede secundária

•   25 estações elevatórias – 4 da rede primária  
e 21 da rede secundária

• 1 central hidroelétrica (Alqueva) e 4 centrais mini-hídricas

Subsistema Ardila
• 15 barragens e reservatórios

• 62,4 km de rede primária

• 391,6 km de condutas da rede  secundária

•  13 estações elevatórias – 6 da rede primária  
e 7 da rede secundária

• 1 central hidroelétrica (Pedrógão) e 1 central mini-hídrica (Serpa)

Subsistema Pedrógão
• 11 barragens e reservatórios

• 46 km de rede primária

• 283 km de condutas da rede secundária

•  8 estações elevatórias – 3 da rede primária e 5 da rede secundária

Atualmente está em exploração uma área de 120 mil hectares 
de regadio, o total previsto no projeto inicial do Sistema Global 
de Rega de Alqueva, estando em curso os procedimentos 
necessários para o aumento da referida área em mais cerca 
de 50 mil hectares em áreas limítrofes.

Gestão de Infra-estruturas

Os perímetros de rega de Alqueva (totalizando uma área 
aproximada de 120.000 hectares), apoiados em sistemas de 
telegestão, garantem à EDIA, a qualquer momento, infor-
mação atualizada e oferecem ao agricultor a garantia de 
água que necessita para a sua exploração.

No terreno, a EDIA dispõe de equipas multidisciplinares que 
garantem a total operacionalidade do sistema, sendo o 
contacto com o agricultor feito de uma forma direta, com 
base numa política de proximidade e procura de soluções 
que garantem o uso eficiente da água.

Foi concessionada à EDIA, para além da gestão, manutenção 
e conservação da rede primária, a rede secundária do EFMA, o 
que permite gerir as infra-estruturas de uma forma integrada 
e sustentável, mantendo um preço solidário nos diferentes 
perímetros de rega independente dos diferentes custos de 
exploração.
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Avaliação Ambiental

No domínio ambiental, a sustentabilidade do Empreendi-
mento assenta numa lógica integrada de compromissos 
pela minimização e compensação dos impactes do Projeto, 
aumento do conhecimento e potenciação dos impactes posi-
tivos gerados.

A montante de qualquer atividade de infraestruturação do 
EFMA (sejam barragens, adutores ou perímetros de rega) 
existe, no enquadramento da legislação vigente, a garantia 
de uma avaliação dos impactes ambientais potencialmente 
associados, exercício que inclui a definição das respetivas 
medidas de mitigação e monitorização aplicáveis.

Programa de Gestão Ambiental

A EDIA, no âmbito da sua política ambiental e face às compe-
tências delegadas, assegura as atividades que são da sua 
responsabilidade, contribuindo de forma ativa para a imple-
mentação do Programa de Gestão Ambiental do EFMA.

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

  ▶ Avaliação de impacte ambiental;
  ▶  Preparação da área afeta às infraestruturas do 
EFMA;

  ▶  Acompanhamento ambiental – fase de construção 
das infraestruturas integradas no EFMA;

  ▶ Monitorização ambiental;

  ▶ Gestão e exploração de recursos naturais;
  ▶  Ordenamento do território e desenvolvimento 
regional;

  ▶ Sistemas de gestão na área ambiental.

Apoio ao Agricultor

Através do apoio à experimentação, da realização de  
contactos com os beneficiários e com outras entidades no 
terreno, da divulgação de projetos, da utilização de ferra-
mentas de apoio à decisão e do enquadramento institucional, 
a EDIA apoia a implementação e desenvolvimento de projetos 
agrícolas e agroindustriais.

A EDIA disponibiliza ainda ferramentas de apoio, nomeada-
mente o Portal do Regante – onde o agricultor pode aceder 
a toda a informação referente às suas parcelas agrícolas, o 
SISAP (Sistema de Apoio à determinação da Aptidão Cultural), 
que permite determinar a aptidão de um solo para uma 
cultura pré-selecionada entre outras.

Promoção do Regadio

A EDIA tem uma equipa altamente especializada no acom-
panhamento e apoio a novos projetos agrícolas, com forte 
conhecimento de todas as explorações agrícolas da região 
e dos seus beneficiários, bem como das suas expectativas e 
intenções no que concerne à prática do regadio.
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Monitorização Ambiental

A monitorização ambiental é uma importante ferramenta 
de gestão que permite caracterizar a situação de refe-
rência e acompanhar a evolução dos diferentes descritores 
ambientais. Os trabalhos de monitorização promovidos 
pela EDIA permitem:

  ▶  Acompanhar e compreender a evolução de variá-
veis ambientais na área de influência do EFMA;

  ▶  Recolher e compilar dados de suporte à tomada 
de decisão, no âmbito da gestão e exploração do 
EFMA;

  ▶  Avaliar a eficácia das medidas de mitigação 
implementadas nos vários domínios ambientais 
e, caso seja necessário, propor novas medidas.

Cartografia

O Centro de Cartografia da EDIA fornece produtos e 
serviços inovadores no domínio da produção de Informação 
Geográfica, estando associado a projetos que envolvem a 
produção de cartografia, topografia, geodesia e cadastro 
predial.

Parque de Natureza de Noudar

Situado a cerca de 8 km da Vila de Barrancos, o Parque 
de Natureza de Noudar surge na sequência da aquisição 
da Herdade da Coitadinha, pela EDIA, em 1997, com o 
objetivo de desenvolver nesta propriedade um projeto 
de compensação pela perda de habitats a nível dos 
ecossistemas de montado, galerias ripícolas e matagais 
mediterrâneos induzidos por Alqueva. 
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Museu da Luz

Com a submersão da aldeia da Luz, motivada pela construção 
da barragem de Alqueva e a consequente relocalização da 
povoação em novo lugar, gerou-se um conceito de aldeia 
dupla.

O museu não é perspetivado no âmbito restrito da sua 
coleção, mas encara-se como a possibilidade de documentar 
o processo necessariamente conturbado da mudança, a 
partir do passado comum, reativando as memórias para a 
reconstrução do lugar num novo contexto. 

As Nossas Marcas

A EDIA, pretende com a marca Alqueva, dar a conhecer a 
região sul de Portugal onde se encontra uma nova terra de 
água, onde as ideias e as oportunidades são cada vez mais 
frescas para que os novos negócios deem novos frutos.

Alqueva é um projeto, orientado para garantir o desenvolvi-
mento sustentado da região através da agricultura.

Em Alqueva prepara-se todos os dias o futuro da região, 
tornando-a mais apetecível a investidores nacionais e estran-
geiros, qualificando a sua oferta e gerando desenvolvimento 
a partir da sua maior riqueza natural: a água.
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3.4. Estratégia

Políticas e Linhas de Ação Estratégicas

No que respeita ao seu desempenho económico, ambiental 
e social, a estratégia da EDIA tem como principais linhas de 
orientação prosseguir as políticas públicas e os objetivos 
nacionais para os setores em que intervém, através das 
medidas definidas pela tutela setorial, seguindo as orienta-
ções estratégicas do Conselho de Ministros, as orientações 
gerais da tutela e do Ministério das Finanças e as orientações 
específicas do Acionista.

A infraestruturação de Alqueva permite, para além do inques-
tionável benefício hidroagrícola, o cumprimento de diferentes 
objetivos a nível regional e nacional, como a produção hidroe-
létrica, o abastecimento público e industrial, a preservação 
ambiental e patrimonial e o ordenamento do território.

O alargamento da área beneficiada a par da concretização de 
projetos de energias renováveis (de que é exemplo o projeto 
de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo com 
vista à redução dos encargos energéticos), em paralelo com 
as centrais hidroelétricas e mini-hídricas, e a evolução para 
uma frota de veículos elétricos são alguns dos principais 
vetores de desenvolvimento com vista à sustentabilidade 
energética e ambiental de Alqueva no longo prazo.

A sustentabilidade do Empreendimento assenta, por outro 
lado, numa lógica integrada de compromisso pela minimi-
zação e compensação dos impactes do Projeto Alqueva, 
pelo aumento do conhecimento e potenciação dos impactes 
positivos gerados pelo mesmo, motivos pelos quais as ques-
tões de preservação, valorização e requalificação ambiental, 
minimização e compensação dos impactos ambientais e 
divulgação das estratégias ambientais adotadas têm cons-
tituído outro importante vetor de atividade da Empresa. 
Desde a sua génese que a EDIA assumiu como compromissos 
fundamentais assegurar o elevado grau de desempenho 
ambiental consubstanciado na adoção de práticas de gestão 
ambiental, gestão e monitorização da água, e valorização de 
áreas de interesse para a conservação da natureza.

A criação de condições de sustentabilidade de uma área 
alargada de regadio em que seja promovida uma agricul-
tura sustentável, aliada a uma administração integrada e 
eficiente dos diferentes recursos (água, solo e energia), que 
promova a coesão social do território rural contribuirá ainda, 
obviamente, 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 destas regiões.

A EDIA procura 
promover o 
desenvolvimento da 
região e promover 
a sustentabilidade 
do EFMA e dos seus 
utilizadores sob os 
pontos de vista:

• Económico

• Ambiental

• Técnico
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É este papel indutor e normalizador das irregularidades ante-
riormente existentes na região, que tem vindo a ser veiculado 
pelo Empreendimento de Alqueva através das suas múltiplas 
valências, com principal enfoque para a atividade agrícola 
e agroindustrial. Indique-se, neste sentido, o importante 
acréscimo na produção alimentar diretamente decorrente 
do Projeto, designadamente, com o significativo aumento da 
agricultura de regadio e da pecuária.

Aumentar a taxa de adesão ao regadio e os níveis de inves-
timento em produção agrícola e agroalimentar na região, e 
promover a eficiência na distribuição da água, garantindo a 
sustentabilidade financeira da operação, são compromissos 
assumidos na promoção do regadio associada à economia 
da água preconizada pela Empresa.

Recorde-se que segundo o Estudo do Impacte do Projeto 
Alqueva na Economia Portuguesa, encomendado pela EDIA, 
para os 120.000 ha correspondentes à primeira fase de 
intervenção do Empreendimento, o valor da componente 
agrícola está estimado em cerca de 250 milhões de EUR (de 
VAB para o PIB) por ano. Com o alargamento da extensão 
de intervenção da Empresa em mais 50.000 ha, subjacentes 
à implementação das áreas limítrofes, acrescem mais 95 
milhões de EUR por ano 1.

Este facto denota o incontornável papel desempenhado pela 
Empresa no desenvolvimento económico e social dos vinte 
concelhos beneficiados pelo EFMA (área de influência do 

projeto), e o contributo significativo que a maximização da 
natural evolução do EFMA, através da expansão do regadio, 
vem acarretar para a economia regional e nacional, no 
quadro da estratégia de incremento do regadio preconizada 
pelo Projeto Alqueva, designadamente ao nível do desen-
volvimento de nova tecnologia e crescimento de postos 
de trabalho na área de influência do EFMA. A forte aposta 
na criação do modelo de exploração do regadio e na sua 
implementação levou a um grande impulso na atração de 
investimento para a região.

A prossecução dos objetivos estratégicos do Empreendi-
mento tem vindo a permitir uma emergente criação de um 
clima de expectativas empresariais na região do Alentejo, 
suscetível de atrair e fixar novas atividades económicas e 
otimizar as existentes, contribuindo para a atenuação das 
assimetrias de desenvolvimento que existiam na região.

Assim, e enquanto Projeto catalisador para a instalação de 
projetos de investimento estruturantes na região, as poten-
cialidades geradas por Alqueva acarretarão um evidente 
impacto geoestratégico na zona de implantação do Empreen-
dimento, dada a promoção intrínseca da diversificação 
económica, empresarial, e da qualificação do emprego local 
e regional, com evidentes benefícios ao nível do tecido social 
da região.

1. O Projeto Alqueva tem vindo a fomentar diretamente o acréscimo nas 
exportações e a diminuição da dependência ago-alimentar a nível nacional.
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Através dos seus contínuos esforços com vista à captação 
de investimento para a região de implantação do Empreendi-
mento, nos últimos anos a Empresa tem vindo a contribuir de 
forma ativa para a criação de emprego e geração de riqueza 
na região.

Refira-se, por outro lado, que as práticas de gestão susten-
tável são intrínsecas ao posicionamento da EDIA e à forma 
como operacionaliza o funcionamento da organização.  
Na gestão da água, a EDIA promove o aumento dos níveis 
da qualidade da água que distribui, contribuindo igualmente 
para a gestão integrada, racional e otimizada dos recursos 
hídricos da área de influência do EFMA.

Políticas da Empresa

  ▶  Cumprir a missão e os objetivos determinados, de 
forma económica, financeira, social e ambiental-
mente eficiente;

  ▶ Cumprir a legislação e regulamentação em vigor;
  ▶ Salvaguardar os bens ativos;
  ▶  Cumprir o princípio da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres;

  ▶  Tratar com respeito e integridade os seus traba-
lhadores, contribuindo ativamente para a sua 
valorização profissional;

  ▶  Tratar com equidade todos os clientes e fornece-
dores; e

  ▶  Informar e divulgar as atividades de acordo com a 
legislação e outras orientações do Acionista.

Linhas de Ação

  ▶  Obter financiamento para a construção da 2.ª Fase 
do EFMA;

  ▶  Reduzir os gastos energéticos por via da construção 
de centrais fotovoltaicas junto às principais estações 
elevatórias;

  ▶  Promover e divulgar o Empreendimento e as suas 
valências;

  ▶  Minimizar e compensar os impactos ambientais e 
divulgar as estratégias ambientais adotadas;

  ▶  Utilizar as ferramentas mais inovadoras no exercício 
das suas funções de forma a prestar um serviço de 
máxima qualidade; e

  ▶  Ajustar, sempre que necessário, os procedimentos 
à legislação e regulamentação aplicáveis.

A EDIA assumiu como compromissos fundamentais assegurar 
o elevado grau de desempenho ambiental consubstanciado 
na adoção de práticas de gestão ambiental, gestão e moni-
torização da água, valorização de áreas de interesse para 
a conservação da natureza e a valorização profissional dos 
seus trabalhadores.
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Apresenta-se, seguidamente, uma breve descrição dos 
mesmos, com indicação sucinta dos seus impactos na ativi-
dade da EDIA.

Risco de Financiamento das Infra-
estruturas Públicas

Os investimentos do EFMA encontram-se projetados para 
serem implementados em vários anos, obtendo-se o finan-
ciamento necessário via dotações de capital do acionista, 
financiamento comunitário e capital alheio (financiamentos 
bancários). A ausência ou redução de qualquer uma destas 
dotações de capital compromete a boa execução das obras 
dentro dos prazos previstos e, por sua vez, a não execução 
das obras nos prazos previstos compromete todos os inves-
timentos já realizados.

Risco Associado ao Investimento 
do Acionista na Sociedade

O investimento do Acionista assume uma importância 
fundamental para a concretização das atividades progra-
madas pela Empresa. A EDIA só conseguirá fazer face aos 
compromissos assumidos tendo em vista a concretização de 
todos os investimentos, com a obtenção do financiamento 
necessário.

Principais Impactes, Riscos 
e Oportunidades

Identificam-se como principais riscos para o sucesso da 
Empresa [102-15]:

  ▶ o financiamento das infra-estruturas públicas; 
  ▶ o investimento do acionista na sociedade; 
  ▶  o risco associado à não definição atempada/ 
/ausência de uma estratégia para a Empresa; 

  ▶ os custos de investimento; 
  ▶ os riscos financeiros; 
  ▶ o preço da água; 
  ▶ a quantidade e qualidade do recurso água;
  ▶  as receitas de produção de energia hidroelétrica e 
de distribuição de água; 

  ▶ os custos de exploração (sobretudo de energia); 
  ▶  a interrupção de fornecimento por avaria ou 
manutenção/operação mal executada; 

  ▶ a adesão dos agricultores ao regadio; 
  ▶  o acréscimo no VABcf agrícola e a capacidade 
financeira das empresas contratadas; 

  ▶ os riscos ambientais; 
  ▶ os riscos de corrupção; 
  ▶  os riscos associados à higiene e segurança no 
trabalho;

  ▶ os riscos sociais.
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Risco Associado à Não Definição Atempada/
Ausência de uma Estratégia Para a Empresa

Este risco encontra-se relacionado com a execução do 
Programa Nacional de Regadios. Após a celebração, em 
2018, dos contratos de empréstimo entre o Estado Portu-
guês, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco 
de Desenvolvimento do Conselho da Europa (BDCE) para 
financiamento deste Programa. 

O empréstimo entre o Estado Português, o BEI e o CEB foi 
celebrado em 20 de setembro e o PNRegadios foi aprovado 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 133/2018, a 
12 de outubro. 

A publicação da Portaria que regulariza a sua operaciona-
lização e concomitante operacionalização da Unidade de 
Execução do Projeto teve lugar já em 2019 2.

Risco Associado aos Custos de Investimento

O investimento efetuado na Empresa é programado para 
um determinado número de anos e efetuado em função das 
orientações estratégicas superiormente definidas, assim 

como do capital existente para fazer face a estes investi-
mentos. Desta feita, qualquer modificação significativa ao 
nível dos investimentos previstos poderá constituir um fator 
de risco para a Empresa e tornar necessária a agilização de 
um conjunto de medidas, designadamente, ao nível do Plano 
de Investimentos e das dotações de capital necessário para 
fazer face a eventuais alterações.

Riscos Financeiros

Estes riscos relacionam-se quer com a atividade atual, quer 
com a incerteza quanto à atividade futura da Empresa e à 
ausência de eventuais meios de financiamento. Por outro 
lado, as atividades da Empresa acarretam exposição a riscos 
financeiros (como é o caso dos riscos de mercado, de crédito 
ou liquidez).

As atividades da EDIA estão expostas ao risco da taxa de juro 
que advém essencialmente da contratação de empréstimos 
de longo prazo com taxas de juro variáveis (sendo os inde-
xantes mais utilizados a Euribor a 3 e a 6 meses), não sendo 
utilizados quaisquer instrumentos financeiros derivados na 
gestão desses riscos. 

2. Portaria n.º 38/2019 – Diário da República n.º 20/2019, Série I, de 29/01/2019.
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Esta situação prende-se com a necessidade de a Empresa 
ter financiado as atividades de investimento do EFMA com 
o recurso a capitais alheios, através da contratação de 
empréstimos bancários. A obtenção de recursos financeiros 
por esta via (empréstimos obrigacionistas e empréstimos do 
BEI) resulta de uma política financeira definida pelo único 
Acionista, assente na contratação de empréstimos com 
garantia do Estado, e da não disponibilização de dotações 
de capital suficientes para acompanhar o ritmo dos investi-
mentos do EFMA.

Risco Associado ao Preço da Água

Através do Despacho n.º 3025/2017, de 11 de abril, foram 
revistos os valores do tarifário aplicável ao abastecimento 
de água, para uso agrícola, fornecido pela EDIA:

  ▶ Rede Primária: 0,03 EUR/m3

  ▶  Rede Secundária para fornecimento de água em 
alta pressão às explorações agrícolas: 

  ● Taxa de conservação: 55 EUR/ha
  ● Taxa de exploração: 0,059 EUR/m3

  ▶  Rede Secundária para fornecimento de água em 
baixa pressão às explorações agrícolas: 

  ● Taxa de conservação: 20 EUR/ha
  ● Taxa de exploração: 0,032 EUR/m3

  ▶ Utentes a título precário: 
  ●  Fornecimento de água alta pressão: 0,077 EUR/m3

  ●  Fornecimento de água baixa pressão: 0,038 EUR/m3

Os valores do tarifário atualizado pelo fornecimento da água 
para uso agrícola no 1.º ano de exploração dos perímetros 
da 1.ª Fase do EFMA são reduzidos em 60% dos valores indi-
cados, no 2.º ano em 40% e no 3.º ano em 20%, perfazendo 
a tarifa definitiva no 4.º ano, enquanto nos perímetros da 
2.ª Fase do EFMA no 1.º ano de exploração são reduzidos em 
50%, perfazendo a tarifa definitiva no 2.º ano.

O preço da água, que tem a particularidade de se aplicar 
de igual forma e com os mesmos valores em toda a área 
servida por Alqueva, apesar dos custos reais de transporte 
de água serem diferenciados em cada caso continuará, no 
entanto, a determinar a adesão do número de agricultores 
ao regadio. Está situação condicionará, de alguma forma, 
a Empresa, tendo em consideração a necessidade de asse-
gurar as despesas de funcionamento inerentes à exploração 
das Infra-estruturas do Empreendimento, bem como a sua 
atividade.
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Risco de Quantidade e da 
Qualidade do Recurso Água

Apesar de não se preverem, à data, problemas de qualidade 
e de quantidade do recurso água, face aos resultados dos 
programas de monitorização implementados e das atuais 
políticas de exploração da Empresa, dever-se-á ter presente 
que as atividades da EDIA se encontram totalmente depen-
dentes deste recurso, devendo, desta forma, reger-se pelas 
melhores políticas da sua utilização.

Risco Associado às Receitas de Produção de 
Energia Hidroelétrica e de Distribuição de água

Estes fatores são fundamentais para a atividade da Empresa, 
na medida em que a entrada de capital em maior ou menor 
montante poderá determinar a conduta a adotar, por parte 
da Empresa, face a determinadas situações, tais como a 
capacidade de assunção de novos compromissos.

Risco Associado aos Custos de Exploração 
(Sobretudo Custo de Energia)

Estes custos são inerentes à atividade de exploração das 
Infra-estruturas do Empreendimento já em exploração 
devendo, por este motivo, ser otimizados, de modo a não 
comprometer a sustentabilidade futura da Empresa. A EDIA 
nos últimos anos tem estudado a possibilidade de redução 
dos custos energéticos, através da instalação de diversas 
centrais fotovoltaicas junto às principais estações elevató-
rias do EFMA, quer da rede primária, quer da rede secundária.

Em 2018, foram adjudicadas duas empreitadas de construção 
de centrais fotovoltaicas (Cuba-Este e Lage) e prosseguiu o 
processo de obtenção de empréstimo junto do CEB para a 
construção de um parque fotovoltaico no EFMA de cerca de 
50MW.

Risco de Interrupção de Fornecimento por Avaria 
ou Manutenção/Operação Mal Executada

Neste tipo de riscos incluem-se vg. e genericamente, os 
riscos de ocorrência de avarias/falhas no fornecimento de 
água por falta de meios (manutenção e exploração), ou risco 
de não fornecimento de água por motivo de avaria nos equi-
pamentos ou por quebra de fornecimento de energia por 
parte do fornecedor.

Risco Associado à Adesão dos 
Agricultores ao Regadio

A adesão dos agricultores ao regadio constitui um fator 
de risco incontornável para o futuro da Empresa pois irá 
condicionar a entrada de receitas na Empresa e, conse-
quentemente, a sua sustentabilidade futura. Daí que, nos 
últimos anos, a EDIA se tenha empenhado ativamente na 
criação de condições para garantir, com sucesso, a adesão 
dos agricultores às novas práticas agrícolas preconizadas 
por Alqueva, de modo a incrementar a adesão ao regadio e 
minimizar os impactos decorrentes do subaproveitamento 
das Infra-estruturas.
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Risco Associado ao Acréscimo no VABcf Agrícola

Um dos impactos esperados com a implementação do Projeto 
Alqueva é o aumento do Valor Acrescentado Bruto a custo 
de fatores (VABcf) da atividade agrícola. O VAB agrícola não 
depende apenas, porém, do fator de produção “água”, mas 
também de uma série de outros fatores, de entre os quais se 
destacam os sistemas de preços dos produtos e os fatores 
de produção. Caso a conjuntura venha a ser desfavorável 
neste domínio, existirá uma diminuição no VAB agrícola e, 
consequentemente, uma menor apetência por parte dos agri-
cultores para o regadio, facto desvantajoso para o sucesso 
do Projeto de Alqueva.

Risco Associado à Capacidade Financeira 
das Empresas Contratadas

Durante a execução dos contratos formalizados no 
âmbito da implementação do Empreendimento, pode 
verificar-se o agravamento da capacidade financeira 
das entidades adjudicatárias que trabalham para a EDIA, 
o que condiciona a execução dos objetos contratuais.  
Os objetivos da Empresa são colocados em risco na medida 
em que a sua boa execução depende da manutenção da esta-
bilidade financeira dessas entidades, de forma a as segurar a 
realização dos contratos em causa nos prazos e nas condi-
ções previstas.

Riscos Ambientais

Este risco respeita à identificação dos riscos ambientais 
apresentada de forma transversal pelas diversas áreas 
da Empresa (vg., preocupação com a qualidade da água 
fornecida).

Risco de Corrupção

Este risco é também de carácter transversal às diversas 
áreas da Empresa (vg. ao nível dos processos expropriativos, 
da gestão do património, da exploração e da área comercial).

Riscos Associados à Higiene e 
Segurança no Trabalho

Com a introdução de novas atividades ligadas à exploração 
e manutenção de equipamentos, bem como à fiscalização/
vigilância ambiental, os riscos relacionados com a higiene e 
segurança no trabalho assumem uma importância cada vez 
maior para os colaboradores da Empresa, tendo em consi-
deração, não só o acompanhamento das obras no terreno 
e a extensão da área geográfica em que as atividades são 
desenvolvidas (construção), à execução de novas tarefas 
com perigos potenciais (exploração e manutenção), bem 
como com a necessidade de uma maior aposta na formação 
técnica específica de segurança para a realização dos 
diversos tipos de trabalhos em causa.
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Riscos Sociais

Este tipo de risco é identificado e relacionado com a desmo-
tivação dos colaboradores (vg. a progressão na carreira, 
futuro da Empresa, entre outras causas).

A EDIA possui a base de trabalho adequada para atingir os 
seus objetivos, dando corpo à visão e missão que estão 
subjacentes à sua criação e encontra-se dotada das ferra-
mentas que lhe permitem lidar com os desafios inerentes 
à sua atividade, designadamente, a conclusão das Infra-
-estruturas dos sistemas primário e secundário do EFMA e a 
gestão integrada, transversal e sinérgica dos seus serviços.

A Empresa desempenha ainda, um papel incontornável no 
desenvolvimento económico e social dos vinte concelhos 
beneficiados pelo EFMA (área de influência do projeto), 
através dos seus contínuos esforços com vista à captação 
de investimento para a região de implantação do Projeto, 
contribuindo assim, ativamente, para a criação de emprego 
e riqueza na região.
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3.5. Governance

Modelo de Governo [102-18]

O modelo de governo societário da EDIA, S.A., o Modelo 
Latino – Reforçado (Modelo Monista) visa a transparência e 
a eficácia da sua gestão, sendo um dos seus principais obje-
tivos a separação clara de poderes entre os diversos órgãos 
sociais da Empresa. 

Neste modelo, a administração e fiscalização da sociedade 
é exercida através da atuação do Conselho de Adminis-
tração (que pode delegar a gestão corrente a uma Comissão 
Executiva, facto que não acontece na EDIA), e dos órgãos 
de fiscalização [Conselho Fiscal e de um Revisor Oficial de 
Contas (ROC)]. A existência de um auditor externo contribui 
ainda para reforçar a credibilização das contas apresentadas 
pela Empresa.

Na estrutura de gestão da EDIA são Órgãos da Sociedade:

  ▶ Assembleia Geral
  ▶ Conselho de Administração
  ▶ Conselho Fiscal
  ▶ Revisor Oficial de Contas

A governação da EDIA é assegurada por um Conselho de Admi-
nistração composto por três membros (todos executivos), o 
presidente e dois vogais eleitos em Assembleia Geral para 

Estrutura de Gestão  
da EDIA
.  Assembleia Geral
.  Conselho de Administração
.  Conselho Fiscal
.   Revisor Oficial de Contas

Tutela 
Ministério da  
Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural

Missão
.  A conceção, execução, 

construção, gestão, 
exploração, manutenção e 
conservação das Infra- 
-estruturas que integram o 
EFMA;

.  A promoção, 
desenvolvimento e 
prossecução de outras 
atividades económicas cujo 
aproveitamento contribua 
para a melhoria das 
condições de utilização dos 
recursos afetos ao EFMA.

Valores
.  Sustentabilidade
.  Dinamismo
.  Humanismo
.  Inovação
. Responsabilidade
.  Transparência
.  Gestão eficaz

mandatos de três anos. Os novos órgãos Sociais da EDIA para 
o triénio 2018-2020 foram nomeados em Assembleia Geral 
realizada a 23 de maio de 2018.

Cabe igualmente à Assembleia Geral eleger um Conselho 
Fiscal e um Revisor Oficial de Contas, que garantam a fisca-
lização das contas.

O Conselho de Administração nomeia com alguma regulari-
dade equipas multidisciplinares para gestão e acompanha-
mento de projetos transversais na Empresa.

O acionista transmite as suas recomendações ou orientações 
nessa qualidade e em sede de Assembleia Geral ou por via do 
exercício do poder de tutela que é exercido sobre a empresa 
que tem como único acionista o Estado.

Não existe componente de remuneração variável para os 
membros do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado que tenha em conta os parâmetros referidos, nem 
cláusulas remuneratórias específicas para a rescisão ou 
saída dos referidos membros.

O processo para a determinação das qualificações e compe-
tências exigidas aos membros do órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado são da responsabilidade do 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 
entidade que tutela superiormente, a atividade da EDIA.

34



Da mesma forma, é responsabilidade do Ministério da Agri-
cultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o processo 
para a avaliação de desempenho referente à execução das 
atividades desenvolvidas pelos membros do Conselho de 
Administração.

Para informação mais pormenorizada, consultar o capítulo V 
do Relatório do Governo Societário.

Gabinete de
Apoio Jurídico
Pedro Aires

Secretariado

Observatório
de Exploração

Observatório
de Inovação

Conselho de Administração
Presidente:
José Pedro Salema
Vogal:
Augusta de Jesus Cachoupo
Vogal:
Jorge Vazquez

Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos
João Cruz

Museu da Luz +
Parque de Natureza de Noudar

Direção de Engenharia,
Ambiente e Planeamento
Jorge Vazquez 

Direção de Infraestruturas
e Energia
Isabel Grazina 

Direção de Economia da Água
e Apoio ao Cliente
José Filipe Santos 

Direção de Economia da Água 
José Costa Gomes 

Direção de Administração 
e Finanças
Augusta Cachoupo

Departamento de Planeamento, 
Estudos e Projectos
Alexandra Carvalho 

Departamento de Ambiente 
e Ordenamento do Território
Ana Ilhéu 

Departamento de Construção 
de Infraestruturas Primárias
João Matias

Departamento de Construção
de Infraestruturas de Rega
Dora Amador 

Departamento de Manutenção,
Exploração e Segurança
Nuno Felizardo 

Departamento de Impactes
Ambientais e Patrimoniais
Luísa Pinto 

Departamento de Informação
Geográfica e Cartografia
Duarte Carreira 

Centro de Cartografia
Jacinto Franco 

Departamento de Exploração 
de Infraestruturas de Rega
José Carlos Saião

Departamento de Apoio 
ao Cliente
Ana Palma

Departamento de Gestão
do Património
Diogo Nascimento 

Departamento de Gestão
do Património
Gonçalo Sebastião

Departamento 
de Expropriações
Maria da Cola Lourenço 

Departamento de Gestão
Administrativa e Financeira
Carlos Freitas

Departamento de Planeamento 
e Controlo de Investimentos
Pedro Machado

Gabinete de
Desenvolvimento e
Responsabilidade Social
João Martins

Departamento de
Contabilidade
Hélia Fonseca 

Departamento de
Sistemas de Informação
Luís Estevens 

Gabinete de
Relações Públicas
e Comunicação
Carlos Silva 
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Em termos de alterações [102-10] a referenciar em matéria 
de governo societário na EDIA, refira-se ainda a nomeação 
de uma nova Mesa da Assembleia Geral (MAG) e de um 
novo Conselho Fiscal 3 (CF), durante a Assembleia Geral de  
23 de maio de 2018 para o triénio 2018-2020. O CF ainda 
não nomeou o novo Revisor Oficial de Contas (ROC), perma-
necendo em funções a RCA – Rosa, Correia & Associados, 
SROC, S.A.

Em matéria de auditoria, e para cumprimento da exigência 
de rotação ao nível de Auditor Externo, foi lançado no ano de 
2016 um Concurso Público Internacional para um período de 
3 anos, na sequência do qual foi celebrado um contrato de 
prestação de serviços, nos termos e ao abrigo do disposto 
no artigo 53.º do Anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei  
n.º 140/2015, de 07 de setembro, com a Baker Tilly, PG & 
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
(SROC), S.A., empresa responsável por auditar as contas da 
EDIA anual e semestralmente de acordo com as obrigações 
legais em vigor.

Refira-se ainda que, durante o ano de 2018, observou-se 
uma alteração aos conteúdos funcionais e no organograma 
da EDIA, tendo sido alterada a denominação da Direção da 
Economia da Água e Promoção do Regadio para Direção de 
Economia da Água e Apoio ao Cliente e dos departamentos 
que a constituem.

Realça-se ainda, em 2018, as dotações de capital do acio-
nista Estado à Empresa, que permitiram, no final do ano, 
reverter a situação que se vinha verificando desde o exer-
cício de 2010, de capitais próprios negativos. Assim, devido 
às mudanças implementadas em 2018, foi possível, por um 
lado amortizar significativamente a dívida da empresa, e 
por outro, atingir no final do ano um valor de capital próprio 
positivo, no montante de 13.367.622 EUR.

Por último, refere-se ainda que em 2018 ficou praticamente 
assegurado o financiamento necessário à execução da  
2.ª fase do Empreendimento. Apesar de em 2017 se ter veri-
ficado a aprovação dos empréstimos do BEI e do CEB para 
financiamento do Plano Nacional de Regadios (PNRegadios), 
mantinha-se alguma incerteza, que foi no essencial elimi-
nada com a celebração dos contratos entre o Estado, o BEI e 
o CEB, e a publicação da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 133/2018, que aprova o PNRegadios. 

O Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que fixa o RJSPE, 
introduziu alterações importantes ao exercício da função 
acionista no âmbito do SEE. Neste âmbito, o artigo 38.º do 
referido decreto-lei define, no seu n.º 2 que o “O exercício 
da função acionista se processa por via de deliberação em 
assembleia geral ou, tratando-se de entidades públicas 
empresariais, por resolução do Conselho de Ministros ou 
por despacho do titular da função acionista.”

3. Refira-se que um dos vogais do CF, Gonçalo Mendes de Freitas Leal  
cessou funções em 20-09-2018.
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Missão, Visão e Valores [102-16]

Missão

A EDIA tem como principal “Missão”:

  ▶  A conceção, execução, construção, gestão, explo-
ração, manutenção e conservação das Infra-
-estruturas que integram o sistema primário do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA);

  ▶  A conceção, execução e construção, em 
representação do Estado, das Infra-estruturas que 
integram a rede secundária do EFMA; e

  ▶  A promoção, desenvolvimento e prossecução de 
outras atividades económicas cujo aproveitamento 
contribua para a melhoria das condições de 
utilização dos recursos afetos ao EFMA.

Visão

A EDIA tem como principal “Visão”:

  ▶  Consolidar a EDIA no contexto regional e nacional 
como Empresa de referência nas suas áreas de 
atuação, orientada estrategicamente com base 
nos eixos prioritários do Empreendimento, assente 
no recurso água e no aumento da produção 
e rentabilização dos investimentos nas Infra- 
-estruturas criadas.

Valores

A EDIA tem como principais “Valores”:

  ▶  A sustentabilidade: porque a atividade da EDIA se 
rege pela procura de sistemas, serviços e produtos 
que potenciam a sustentabilidade da zona do 
Alqueva;

  ▶  O dinamismo: porque a EDIA procura sempre as 
melhores soluções de gestão de recursos hídricos 
de forma a assegurar o dinamismo da região e de 
quem nela investe;

  ▶  O humanismo: porque, apesar da sua vertente tecno-
lógica, a EDIA procura sempre acompanhar de perto 
os seus clientes, potenciando as oportunidades e o 
investimento;

  ▶  A inovação: porque a EDIA é uma empresa pioneira 
na sua área, demonstrando uma preocupação cons-
tante em inovar, não só no fornecimento de água, 
mas também nos serviços que a complementam;  
e

  ▶  A responsabilidade: para com os seus clientes, o 
meio-ambiente e para com toda a região impactada 
pelo trabalho da EDIA.
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Princípios, Normas e Padrões 
de Comportamento

Instrumentos de Bom Governo [102-16]

A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 
28 de março, aprovou os Princípios de Bom Governo (PBG) 
das empresas do Setor Empresarial do Estado (SEE), com o 
objetivo de assegurar a melhoria e transparência do governo 
societário.

O conjunto de documentos que instruem os Princípios do 
Bom Governo encontra-se disponível para consulta AQUI.

Código de Ética

O Código de Ética pode ser considerado como a “Lei Maior 
da Empresa”, a sua “Constituição”, através do qual se siste-
matizam, indicam e esclarecem as suas responsabilidades 
enquanto organização. Tem ainda a função de ligar a Empresa 
aos vários grupos e indivíduos que com ela interagem direta 
ou indiretamente (stakeholders).

A monitorização da necessidade de atualização do Código 
de Ética da EDIA tem vindo a ser assegurada não tendo, no 
entanto, ocorrido fatos relevantes que determinem a sua 
atualização. Datado de abril de 2007, o Código de Ética da 
EDIA contempla ainda exigentes comportamentos éticos e 
deontológicos, pese embora não ter sido elaborado tendo 
em consideração as normas suprarreferidas, acautela, no 
entanto, muitas das preocupações aí subjacentes.

O Código de Ética da EDIA encontra-se disponível no sítio 
próprio da EDIA na internet (www.edia.pt), no separador 
“Princípios do Bom Governo”, de modo a assegurar a sua 
divulgação junto dos seus colaboradores, clientes, fornece-
dores e público em geral.

Princípios e Normas do Código de Ética

  ▶ Cumprimento da Legalidade
  ▶ Salvaguarda dos Bens Patrimoniais
  ▶ Lealdade
  ▶ Confidencialidade e Sigilo Profissional
  ▶ Governo da Sociedade
  ▶ Responsabilidade
  ▶ Relações Institucionais com Outras Entidades
  ▶ Divulgação e Fiabilidade da Informação
  ▶ Conflito de Interesses
  ▶ Integridade
  ▶ Relações Interpessoais e Ambiente de Trabalho
  ▶ Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação
  ▶ Relações com os Fornecedores e os Parceiros
  ▶ Relações com a Comunicação Social
  ▶  Responsabilidade Social e Desenvolvimento 
Sustentável
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Princípio da Precaução [102-11] 

“O princípio da precaução (…) só foi oficialmente reconhecido 
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 
(Kourilsky e Viney, 2000:11). O princípio da precaução foi 
apresentado como uma recomendação oficial aos governos, 
para que a ausência de garantias científicas não pudesse 
justificar atrasos na adoção de medidas preventivas elabo-
radas para evitar riscos que poderiam provocar danos graves 
e/ou irreversíveis ao meio ambiente (Cousy, 1995: 151).  
O princípio da precaução foi reconhecido primeiro no âmbito 
da política ambiental, mas se tem expandido para outros 
domínios (…)”. 4

“O princípio da precaução está inserido em um contexto 
de decisão em evolução, marcado por uma incerteza 
multissectorial com relação às consequências ambien-
tais, económicas, socias, éticas e políticas das inovações 
tecnológicas.”

“É uma prática política, uma nova ferramenta estratégica 
à disposição dos decisores públicos, beneficiados pela 
possibilidade legítima de decidir entre não agir ou agir de 
maneira diferente, considerando os riscos incorridos, em 
caso de extrema incerteza (…)”.

O postulado emanado pelo Princípio da Precaução à reali-
dade da EDIA, designadamente no que respeita à responsa-
bilidade socioambiental e económica da Empresa, implica o 
reconhecimento do seu papel no desenvolvimento regional 
da sua zona de influência. Em linha com os aspetos natu-
ralmente associados à abrangência de Alqueva, com uma 
dimensão e modernidade Infraestrutural incontornáveis ao 
nível regional e nacional, o Princípio da Precaução encontra-
-se particularmente visível nas políticas que têm norteado 
os principais eixos de atuação da Empresa ao longo dos anos.

Recorde-se que a gestão da EDIA é assegurada pelo seu 
Conselho de Administração que responde ao Acionista Estado 
através do Ministério das Finanças, em articulação com o 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. 
A estratégia da EDIA tem como principais linhas de orientação 
prosseguir as políticas públicas e os objetivos nacionais para 
os setores nos quais intervém.

Por outro lado, e complementando o papel indutor da EDIA 
num processo de desenvolvimento assente em estratégias 
que ultrapassam a vertente agrícola e tirem igualmente 
partido das mais-valias geradas por Alqueva.

4. “O princípio da precaução como uma ferramenta estratégica para 
redesenhar a (sub)política. Compreensão e perspetivas da ciência política 
de língua francesa” por Sébastien Brunet, Pierre Delvenne e Geoffrey Joris.
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Em linha com a visão que considera o Princípio da Precaução 
[“(…) como princípio de ação política – e não de abstenção 
(…) aos decisores públicos (…)”], uma via para aumentar o 
valor para o Acionista Estado, assegurar a sustentabilidade 
económico-financeira da Empresa, prestar um serviço de 
elevada qualidade aos clientes, promovendo a eficiência 
económica, ambiental, energética e social têm sido igual-
mente orientações prosseguidas pela EDIA.

O escopo emanado por este princípio passa, naturalmente, 
pela promoção da utilização responsável dos recursos natu-
rais, com especial destaque para os recursos água e solo. 
Desde a sua criação que a EDIA tem regido a sua atuação 
pelo cumprimento intrínseco de um conjunto de metas e 
objetivos ambientalmente sustentáveis ao longo de todas 
as fases dos seus projetos (designadamente, ao nível da 
conceção, construção e exploração), paralelamente à imple-
mentação de uma lógica integrada de sustentabilidade do 
Empreendimento assente no compromisso pela minimização 
e compensação dos impactes, e do aumento do conheci-
mento e potenciação dos impactes positivos gerados pelo 
mesmo.

Para além dos princípios de base da sua política de ambiente, 
as práticas de gestão ambiental responsável e sustentabili-
dade são intrínsecas ao posicionamento adotado pela EDIA e à 
forma como operacionaliza o funcionamento da organização.

Na atualidade, um dos principais eixos de atuação da Empresa 
encontra-se presentemente centrado ao alargamento da área 
servida pelo Projeto, através do início da implementação da  
2.ª Fase do EFMA (na sequência da assinatura, em abril de 
2018, dos contratos de financiamento entre o Estado Portu-
guês, o BEI e o CEB, para suportar o PNRegadios), em paralelo 
com o compromisso da promoção do regadio associada à 
economia da água, ao aumento da taxa de adesão do regadio 
e aos níveis de investimento em produção agrícola e agroa-
limentar na região.

Na EDIA, o sistema de controlo interno reveste-se de uma 
importância crucial para a prossecução dos objetivos estra-
tégicos e operacionais da Empresa.

Ao nível orgânico, e com as alterações verificadas no âmbito 
do Setor Empresarial do Estado, a EDIA em 2015 foi repo-
sicionada como “Entidade Pública Reclassificada” ficando, 
desta feita, obrigada a um novo conjunto de normas proce-
dimentais. Na sequência destes ajustamentos, procedeu-se, 
nos últimos anos, ao desenvolvimento e implementação de 
novos procedimentos, no sentido de responder, na íntegra, 
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às novas necessidades da Empresa, face às novas obriga-
ções de reporte de informação [conclusão dos projetos de 
gestão documental e da Lei dos Compromisso e Pagamentos 
em Atraso (LCPA) e implementação do projeto Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP)].

Em 2018 foi ainda concluído o projeto de adaptação interna 
dos sistemas de informação no âmbito do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD) de acordo com a Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 51/2017.

Por outro lado, para contribuir para a melhoria da sua ativi-
dade e, consequentemente, na resposta aos seus clientes, a 
Empresa implementou o software NAVIA, para a gestão opera-
cional das Infra-estruturas. Com interligação aos sistemas 
SAP (faturação, stocks), SIG (cadastro de Infra-estruturas, 
áreas regadas), e SCADA (supervisão, telegestão e teleme-
tria), irá permitir reunir a informação e os indicadores das 
várias Infra-estruturas numa única aplicação, bem como 
recolher e inserir consumos e análises de água, desenca-
deando workflows de aprovação e ordens de manutenção, 
estando assim alinhado com as boas práticas na área de 
gestão de ativos.

A comunicação interna dentro da Empresa, assume especial 
importância dada a sua dispersão no território e o isolamento 
de grande parte das instalações na área de intervenção. 

Os principais meios de comunicação interna centram-se na 
intranet e nos sites da Empresa:

www.edia.pt
www.museudaluz.org.pt
www.parquenoudar.com

Não existem mecanismos formais definidos relativamente à 
comunicação entre o Conselho de Administração e os traba-
lhadores, estando o órgão de governação disponível para 
ouvir eventuais exposições ou pretensões dos mesmos.
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Inquérito de 
Satisfação
.   Os agricultores do EFMA 

classificam o serviço da 
EDIA  
em 8,6 (escala de 1 a 10)

Clientes da EDIA
.  Entidades Gestoras de 

Abastecimento Público  
e Industrial

.   Agricultores dos 
Perímetros do EFMA

.  Regantes com  
Captações Diretas

.  Associações de 
Beneficiários Confinantes 
com a EDIA

3.6.  Relação  
com Stakeholders

Relação com Partes Interessadas/ 
/Stakeholders

O projeto Alqueva assenta no conceito de fins múltiplos e na 
gestão integrada da sua reserva estratégica de água.

A grande finalidade do empreendimento foi, desde sempre, 
o desenvolvimento regional das suas vertentes económica e 
social, tendo sido concebido como um instrumento de inter-
venção numa área significativa do Alentejo, procurando ter 
um significado valorizador dos recursos naturais e efeitos 
de revitalização e dinamização da atividade económica da 
região e de fixação das respetivas populações.

Os impactes socioeconómicos no território decorrem 
diretamente da garantia de água como suporte para o Abas-
tecimento Público, para o Turismo, para a Agricultura de 
Regadio, para a Indústria e para a Agroindústria. Desta forma 
a água vem potenciar o surgimento de novos investimentos, a 
reconversão da agricultura tradicional, a alteração do tecido 
empresarial e o desenvolvimento de novas tecnologias nas 
diferentes áreas.

Importa assim iniciar a avaliação destas alterações, não só 
do ponto de vista ambiental e económico, mas igualmente 
integrando a componente social e populacional, permitindo 
conhecer a dimensão da mudança nestes territórios em 
termos de fixação de população, modernização do tecido 
empresarial e impacte social indireto da atuação da EDIA, 
enquanto entidade gestora do EFMA.

Este foi o segundo ano que a EDIA realizou um estudo que 
incidiu sobre dados disponíveis relativos a todos aqueles que 
se relacionam com a EDIA e que integram o conjunto externo 
das partes interessadas que impactam ou são impactadas 
pela Empresa [102-43].

O conhecimento destes dados permitirá aferir o real impacte 
do EFMA na região e avaliar da convergência da sua entrada 
em exploração com os objetivos que determinaram a cons-
trução do Empreendimento.
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Mapeamento e Identificação 
das Partes Interessadas

Considerando esta premissa, assume-se que entre as 
partes interessadas (PI) estratégicas, aquelas que melhor 
permitem avaliar o grau de mudança socioeconómica na 
região são por um lado as que mais dependem da garantia 
de água para as suas atividades, os clientes, as autarquias e 
comunidades locais e por outro lado, os colaboradores que 
se constituem como um elemento estratégico da EDIA e do 
EFMA, não esquecendo que a EDIA foi a primeira empresa de 

EDIA Fornecedores

Clientes

Colaboradores

Acionista
Media

IPSS’s

ONG’s

Associações

Instituições
de Ensino

Fundos
Comunitários Entidades

Financeiras

Entidades
Reguladoras,
Licenciadoras,
Fiscalizadoras

Autarquias

âmbito nacional que foi sediada no interior do país, Beja, no 
território de intervenção de Alqueva, com o objetivo de fixar 
e captar quadros técnicos e mão-de-obra especializada para 
o desenvolvimento do Empreendimento.

Para avaliar a importância relativa das partes interessadas 
no planeamento e gestão da organização e como influen-
ciam o desempenho da mesma, importa identificar as PI’s, 
entre elas identificar as mais relevantes e efetuar o seu 
mapeamento.

No mapeamento das PI’s, consideram-se partes interessadas 
internas e externas à organização. 

  ▶  No primeiro grupo integram-se os colaboradores e 
suas organizações formais e informais, o conselho 
de administração ou órgão de gestão. 

  ▶  Como externas, consideram-se todas aquelas 
pessoas, em nome individual ou coletivo que têm 
influência ou são influenciadas pelo desempenho 
da empresa.

A caracterização geral das partes interessadas foi efetuada 
com base em informação disponível nas bases de dados da 
EDIA, nas estatísticas oficiais do INE, nos dados fornecidos 
pelas Águas Públicas do Alentejo, Águas do Vale do Tejo e 
nas páginas oficiais dos diversos organismos e entidades 
consultadas.

As Partes Interessadas (PI), pessoas (públicas ou privadas) 
que dependem ou influenciam a atividade da EDIA e que 
interagem no âmbito do EFMA encontram-se identificadas 
neste gráfico. [102-40]
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No mapeamento das partes interessadas foi construída uma 
matriz de influência tendo sido considerados os critérios já 
referidos, ou seja, o grau de influência que têm no desem-
penho da EDIA e a influência que a EDIA tem nessas entidades. 
[102-42] 

As Partes Interessadas Principais são aquelas que têm 
maior influência no desempenho da EDIA e simultaneamente 
dependem em maior grau do desempenho desta. De acordo 
com a matriz deste Gráfico, consideram-se como Partes 
Interessadas Principais ou Estratégicas:

  ▶ Acionista Estado
  ▶ Colaboradores
  ▶ Clientes
  ▶ Fundos Comunitários
  ▶ Autarquias – Comunidades Locais
  ▶ Fornecedores

Os Clientes da EDIA no serviço de fornecimento de água, foi 
o primeiro grupo a ser estudado, de acordo com os dados 
disponíveis e com os objetivos já referidos.

CLIENTES DA EDIA

Entidades Gestoras de Abastecimento Público e Industrial

Agricultores dos Perímetros do EFMA

Regantes com Captações Diretas

Associações de Beneficiários Confinantes com a EDIA

ONG’s
 

Fornecedores

Associações

IPSS’s

Media

Entidades
Reguladoras,
Licenciadoras,
Financiadoras

Entidades Financeiras

Acionista Estado

Fundos comunitários

Influência das partes
interessadas no
desempenho da EDIA

Impacte do Desempenho
da EDIA sobre as
Partes Interessadas

 

 
Instituições de Ensino

 

 

 

 

 
 

 

 

 Autarquias e
Comunidades Locais

Colaboradores
Clientes
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Para além destes estudos, a EDIA, através do Departamento 
de Apoio ao Cliente, realiza inquéritos anuais exaustivos aos 
beneficiários de Alqueva, incluindo aqueles que não regam.

Por outro lado, os regantes de Alqueva são igualmente carac-
terizados por via do “Inquérito de Satisfação dos Regantes 
de Alqueva”, coordenado pelo DAC – Departamento de Apoio 
ao Cliente.

Os temas e preocupações identificados [102-44], centram-se 
nos seguintes pontos:

  ▶  O peso das grandes explorações (> 50 hectares), no 
que diz respeito à área inscrita é o mais significativo 
e determinante em termos de números.

  ▶  As pequenas explorações, apesar de não terem 
grande peso, em termos de área, costumam, do 
ponto de vista social serem determinantes, sendo a 
sua sustentabilidade uma das condições de sucesso 
do Empreendimento Alqueva.

  ▶  As grandes explorações, estão associadas a um 
ordenamento cultural assente em sistemas de 
capital intensivo, com culturas permanentes, 
com um cariz empresarial muito vincado, com o 
objetivo de obter produtos para o mercado mundial, 
e consequentemente com um menor custo de 
produção possível.

Os clientes da EDIA, no que diz respeito ao fornecimento de 
recursos hídricos, podem ser divididos em 3 grupos: 

Agricultores 

Esta categoria é composta pelo grupo mais numeroso de 
clientes, quer a nível individual, quer como sociedade. São 
geralmente denominados os “regantes de Alqueva”. Este 
grupo de agricultores foi criado com a implementação de 
Alqueva, e a disponibilização de recursos hídricos, a qual 
começou, de forma mais consistente, após 2010. Este grupo 
representa o maior volume de água consumido em Alqueva 
182.543.402 m3, que é 72,4% do total consumido. 

Neste momento, após várias campanhas de rega, em que 
tiveram a noção da existência de questões e problemas 
comuns, adquiriram “consciência de classe”, apesar da sua 
heterogeneidade (natureza jurídica, idade do empresário) e 
dispersão geográfica, está a ser constituída uma Associação 
representativa deste universo, a qual pretende defender os 
interesses comuns da classe. 

Associações de Beneficiários

Estas associações de beneficiários, já existiam antes da 
implementação do EFMA, e gerem Aproveitamentos hidroa-
grícolas limítrofes. Nalgumas situações, como no caso dos 
Perímetros de Rega do Roxo e de Odivelas, geridos pela ABRoxo 
e ABORO respetivamente, a sua implementação, anterior à 
do EFMA, foi realizada tendo por pressuposto a sua ligação 
ao Alqueva. Nos primeiros anos de exploração, apenas muito 
pontualmente foi solicitada, por aqueles, o fornecimento de 
recursos hídricos para complementar as disponibilidades 
próprias no âmbito da realização de Campanhas de Rega. 
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Depois do ano de 2017, em que se levantou a questão das 
disponibilidades de água vs. necessidades, estas enti-
dades têm solicitado à EDIA valores elevados de volumes 
de recursos hídricos face às suas disponibilidades próprias/ 
/necessidades. 

Empresas do Grupo Águas de Portugal

Estas empresas, pelo seu cariz representam os setores de 
consumo prioritários.

Nível de Satisfação Global Médio

Está neste momento em fase de análise e conclusão o 
relatório de satisfação de 2018, sendo que ainda não estão 
disponíveis os dados dessa campanha.

Em 2017, o inquérito incidiu apenas sobre o universo dos 
regantes (área inscrita) e a dimensão da amostra, nos 
diversos parâmetros foi a seguinte:

  ▶ n.º de regantes – 22,18%; 
  ▶ área inscrita – 62,67% 
  ▶ volume consumido – 73,40%.

Quanto aos resultados obtidos, podem-se apresentar muito 
resumidamente nesta imagem, extraída do relatório de 
satisfação.

Constata-se que os resultados obtidos, numa escala de  
1 a 10, são extremamente positivos face ao desempenho da 
EDIA. No entanto, deve-se tentar, a todos os níveis, aperfei-
çoar e melhorar o desempenho com os clientes que são a 
nossa razão de existir.

Facilidade contacto

Inscrição

Qualidade do fornecimento de água para rega

Rapidez de resolução

Apoio técnico exploração

Faturação e cobranças

Apoio comercial

Promoção

Portal do regante

Cartografia

Satisfação global

8,6

8,6

6,3

8,2

8,6

7,8

8,0

8,1

7,6

8,5

8,6

NIVEL DE SATISFAÇÃO GLOBAL MÉDIO
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Clientes da EDIA – Não regantes

Para a EDIA é importante conhecer estes stakeholders, que 
tipo de entidades são, que tipologia de área tem as suas 
propriedades, que percentagem da área equipada repre-
sentam e quais as razões por que não regam.

Os não-regantes representam cerca de 22% da área equi-
pada do EFMA e gerida pela EDIA, que corresponde a cerca 
de 22.900 ha. Cumpre assinalar que este valor diz respeito 
apenas a prédios que não regam qualquer área. Existe uma 
área de prédios que regam apenas uma parte e estes não se 
encontram contabilizados neste exercício.

A equipa do departamento comercial, no seu trabalho de 
contato com os clientes da EDIA, realiza um inquérito onde 
questiona os proprietários, se explorarão a terra e no caso 
de a resposta ser negativa, tentam recolher as razões por 
que o não fazem. Uma das principais razões é pretenderem 
continuar no Sequeiro, além da espera por conclusão de 
projeto e que irão regar na próxima campanha.
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4aconteceu em 2018



90.974 ha
inscritos

282 hm³
Água distribuída

76%
adesão

23%
Inferior a 2017

4.1. Água

Com a conclusão, em 2016, da 1.ª Fase do EFMA, a 
EDIA completou a construção do maior sistema de abasteci-
mento de água existente em Portugal, o maior investimento 
hidroagrícola alguma vez realizado no País.

Apesar da sua total operacionalização ser relativamente 
recente, o Empreendimento tem vindo a alavancar e a 
provocar uma das maiores transformações territoriais ocor-
ridas nas últimas décadas na sua área de implementação, 
contribuindo de forma inequívoca para o desenvolvimento 
do potencial agrícola da região e para melhorar a situação 
económica nacional.

Como se pode ver na imagem da página seguinte, o ano de 
2018 foi um ano normal a nível de precipitação e a nível de 
temperatura, sem desvios significativos; já o ano de 2017 foi, 
um ano extremamente seco (desvio menos 40% de precipi-
tação) e quente (desvio mais 1º de temperatura) – registe-se 
a situação de seca severa em cerca de 81% do território a  
30 de setembro – e o ano de 2016 foi um ano normal em 
relação à precipitação, mas mais quente que o normal (desvio 
mais 0,7º de temperatura). 

Principais Culturas 
Regadas

60% Olival

9% Frutos Secos

6% Vinha

5%  Milho e Forrageiras
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Os recentes períodos de seca extrema, o mais severo no ano 
de 2017, vieram ainda acentuar o impacto positivo da reserva 
estratégica de água. Sem esta reserva de água constituída 
por Alqueva, a situação vivida na área de intervenção teria 
sido muito mais grave. Foi possível, nos períodos de seca, 
abastecer população, dar de beber ao gado, manter a agri-
cultura de regadio e aprovisionar diversas outras barragens.

Nos próximos subcapítulos, é possível ter uma visão da 
evolução positiva, das áreas inscritas e suas adesões, dos 
volumes consumidos e da diversidade de culturas existentes 
em Alqueva.

 66.254

 80.028

 90.974

Área

2018 2016 2017

Área Inscrita

No gráfico abaixo é possível visualizar a evolução global da 
área utilizada para agricultura de regadio, incluindo os perí-
metros de rega geridos pela EDIA e as captações diretas da 
Albufeira de Alqueva e de Pedrógão.

Em termos de comparação da área inscrita *, ocorreu um 
aumento de 13.774 ha entre 2016 e 2017, e um aumento de 
10.946 ha entre 2017 e 2018. 

Na campanha de 2018, a área inscrita* chegou a valores na 
ordem dos 91.000 ha. 

* Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019. Área Inscrita dos perímetros 
geridos pela EDIA e das Captações Diretas.

ÁREA INSCRITA* (ha)  | EFMA
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Nos diversos subsistemas e captações diretas, o maior 
aumento de área inscrita ocorreu no subsistema de Alqueva, 
com mais 7.285 ha entre 2017 e 2018. 

É de referir que os últimos perímetros de rega a entrar em 
exploração foram, respetivamente:

  ▶  Beringel-Beja, Roxo-Sado e Vale do Gaio em 2016, 
com mais 13.039 ha beneficiados, no subsistema de 
Alqueva;

  ▶  Caliços-Machados, Caliços-Moura e Pias em 2016, 
com mais 11.479 ha beneficiados, no Subsistema do 
Ardila;

  ▶  São Matias, que perfaz mais 5.863 ha beneficiados, 
no subsistema do Pedrógão.

 -
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Alfundão
Alvito-Pisão Cinco Reis e Trindade

Beringel-Beja Ervidel
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28.255

15.334 14.951

7.714

34.570

18.223 18.691

8.544

41.855

20.882   20.059

8.177

CAPTAÇÕES DIRETASALQUEVA
Área Beneficiada

56.005ha 

ARDILA
Área Beneficiada

28.562ha 

PEDRÓGÃO
Área Beneficiada

23.913ha 

2016   2017   2018

*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.

ÁREA INSCRITA (ha) | SUBSISTEMA*

ÁREA INSCRITA (ha) | ALQUEVA*

ÁREA INSCRITA (ha) | ARDILA*
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Adesão ao Regadio

A adesão ao regadio dos perímetros de rega geridos pela EDIA, 
tem vindo a evoluir positivamente ao longo dos anos. Entre 
o ano de 2015 e 2016, ocorreu um pequeno decréscimo de 
percentagem, pois nesse ano entraram em exploração cerca 
de 30.400 ha.

Entre 2016 e 2017, a adesão subiu 10%, o mesmo valor de 
aumento da última campanha de rega.

A adesão do subsistema de Alqueva, aumentou 13% entre 
2017 e 2018, e o segundo maior aumento verificado foi de 
12%, entre 2016 e 2017, no subsistema do Pedrógão.
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*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.
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No gráfico ao lado, é possível visualizar as adesões de cada 
um dos perímetros, na campanha de rega de 2018. 

É de referir que nestas percentagens de adesão, também 
estão incluídas as áreas precárias, razão pela qual o perí-
metro de rega de Cinco Reis e Trindade, tem uma adesão de 
115%, e São Pedro-Baleizão com 93%. 

É também de notar que, estamos a comparar adesões de 
perímetros de rega que entraram em exploração em anos 
diferentes, por exemplo o Monte Novo foi o primeiro perí-
metro de rega a entrar em exploração, e o Roxo-Sado foi dos 
últimos a entrar em exploração.

Os perímetros com maior adesão, além dos referidos ante-
riormente, são o Pedrógão (89%), o Monte-Novo (87%), o 
Alvito-Pisão (86%), o Caliços-Moura (86%), entre outros. 
Sendo os perímetros com menor adesão ao regadio, Roxo-
-Sado (31%), Vale de Gaio (49%), Pias (61%) e Ferreira (62%).

*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.
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Ocupação Cultural

A ocupação cultural, ou seja, o peso de cada cultura em 
termos de área inscrita, no ano de 2018, para os perímetros 
de rega e captações diretas (90.974 ha) foi a refletida no 
gráfico abaixo.

As culturas permanentes ocupam cerca de 83% da área 
inscrita total. As culturas com maior expressão no ano de 
2018 foram o Olival (cerca 55.500 ha), o Amendoal (cerca de 
7.500 ha), a Uva para Vinho (cerca 5.300 ha), o Milho (cerca 
5.000 ha) e o Girassol (cerca de 2.600 ha).

*Dados CIEFMA de 11 de março de 2019.
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Nos últimos anos observou-se um espantoso crescimento 
dos Frutos Secos, principalmente do Amendoal, em 2016 
foram inscritos 2.926 ha e em 2018 foram inscritos 7.461 ha 
inscritos, a área aumentou 2,5 vezes.

2018*

EVOLUÇÃO DOS GRANDES GRUPOS CULTURA (ha)*

EVOLUÇÃO DO OLIVAL (Ha)*
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A evolução da diversidade na ocupação cultural do EFMA ao 
longo dos anos tem sido enorme, tendo surgido muitas novas 
culturas. Podemos fazer referência a:

  ▶ Aromáticas e Medicinais 
  ●  Neste grupo de cultura, chegaram a ser inscritos 
1.000 ha de papoila, promovidos pela empresa 
MacFarlan Smith junto dos agricultores, mas, 
devido ao facto, de no mercado mundial o preço 
dos produtos provenientes da papoila terem 
descido significativamente nos últimos anos, 
em 2018 esta cultura foi inexistente na área de 
influência do Alqueva.

  ▶ Cereais
  ●  Os cereais que se faziam em Sequeiro, com a 
chegada do Alqueva, começaram a ser produzidos 
com a ajuda do Regadio, cerca de 2.800 ha, 
aumentando assim as produtividades por ha;

  ●  A cultura com mais expressão neste grupo é a 
Cevada, com cerca de 1.200 ha inscritos em 2018.

  ▶ Forrageiras
  ●  As culturas forrageiras, que são essencialmente 
produzidas para alimentação animal, têm 
neste momento mais de 4.500 ha inscritos, 
com espécies como o Azevém, Colza, Ervilhaca, 
Luzerna, Sorgo, Tremocilha e Trevos.

  ▶ Frutícolas
  ●  A área inscrita de Uva de Mesa tem se mantido 
estável. No ano de 2018 teve um ligeiro aumento 
de 20%, e teve 389 ha inscritos na última 
campanha.

  ●  Os Citrinos também têm mantido a sua área 
inscrita estável, com cerca de 130 ha.

  ●  Surgiu uma grande diversidade de frutícolas desde 
2011 até ao dia de hoje, entre elas temos, a Roma, 
o Damasco e o Pêssego – todos com cerca de 100 
ha, o Limão e a Laranja – com cerca de 50ha, e, 
com áreas mais pequenas a Maçã, a Nectarina, 
as Clementinas e Tangerinas, a Figueira, o Figo da 
Índia, a Ameixa, a Pera e o Mirtilo.

  ▶ Frutos Secos
  ●  Como já foi dito anteriormente, o Amendoal teve 
um enorme crescimento anual de área inscrita. 
Começou em 2015 com 975 ha e em 2018 tivemos 
quase 7.500 ha inscritos;

  ●  Também surgiram durante estes anos culturas 
como o Pistácio que não teve muito sucesso, a 
Avelã e a Noz com cerca de 800 ha inscritos.

  ▶ Hortícolas
  ●  Uma vez que temos muitas pequenas courelas 
inseridas dentro dos diversos perímetros de rega, 
temos tido todos os anos área inscrita como 
hortas e pomares familiares, sendo que em 2018 
correspondeu a uma área de cerca de 500 ha;
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  ●  Também aqui a diversidade de culturas inscritas 
é muito grande. Com maior expressão temos o 
Melão com quase 1.500 ha inscritos, o Tomate 
de Indústria e a Cebola com cerca de 400 ha 
inscritos, o Alho com cerca de 300 ha inscritos, 
a Abóbora com uma área de quase 200 ha e por 
fim o Brócolo com 117 ha. Com menor expressão, 
com áreas que vão desde os 7 ha de Quiabo, 17 ha 
Melancia, 40 ha de Beterraba de Mesa e Pimento 
com 60 ha.

  ●  Culturas como o Tomate Fresco, o Nabo, a Karela, 
a Couve, a Courgette, a Beterraba Sacarina, 
chegaram a ser inscritas ao longo destes anos, 
mas no ano de 2018 não tiverem referência.

  ▶ Oleaginosas
  ●  Neste grupo, as 2 grandes culturas são o 
Girassol com 2.620 ha e a Colza com cerca de 
1.300 ha, também já tivemos áreas de Cártamo 
e Amendoim, mas que deixaram de existir, 
entretanto. 

  ▶ Proteaginosas
  ●  Dentro deste grupo, surgiram culturas como o 
Grão de Bico (com cerca de 100 ha inscritos), o 
Feijão, a Fava, a Ervilha e o Tremoço.

Volumes 

Água Total

A EDIA distribui água para diversas finalidades, sendo estas a 
agricultura, o reforço de perímetros confinantes de Alqueva 
e o abastecimento urbano, como se pode observar no gráfico 
abaixo.

O volume total de água distribuída, durante o ano de 2018 
foi cerca de 282 hm3, valor inferior ao de 2017 (cerca de 366 
hm3), durante este ano ocorreu uma diminuição de 84,37 
hm3 – cerca de 23%.

*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.
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Este aumento prende-se com o facto de 2018 ter sido, do 
ponto de vista hidrológico, um ano com mais pluviosidade, 
quando comparado com o ano de 2017, caracterizado pela 
situação de seca extrema em grande parte do território 
nacional. 

Facto que levou a uma maior necessidade de recursos hídricos 
da EDIA, por parte das diversas entidades/clientes.

Água para Rega

Quanto ao consumo de água distribuído pela EDIA para agri-
cultura (inclui os perímetros de rega geridos pela EDIA, e 
as captações diretas), também se verifica uma diminuição 
de volume fornecido no ano de 2018, face ao ano de 2017 
devido ao facto de ter sido ultrapassada a situação de seca 
existente. 

Em 2018, o consumo dos perímetros de rega foi de 197,1 hm3 
– menos 51,3 hm3 do que no ano de 2017, e das captações 
diretas o volume foi de 13,8 hm3 em 2018 – menos 7,5 hm3 
do que no ano de 2017.

Perfizemos assim um volume total de água para rega na 
ordem do 211 hm3 no ano de 2018, menos 22% do que na 
campanha de rega de 2017.

*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.
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Os diversos subsistemas e as captações diretas, também 
tiveram o mesmo comportamento, em termos de volume 
consumido – maior em 2017 e menor em 2018. Tendo uma 
área beneficiada e inscrita superior aos outros subsistemas, 
o subsistema de Alqueva tem tido um maior consumo de 
água, ao longo dos anos, como seria de esperar.

No ano de 2018, o subsistema de Alqueva perfez um consumo 
total de 106,1 hm3, o subsistema do Ardila 41,1 hm3, o subsis-
tema do Pedrógão 49,8 hm3 e as captações diretas 13,8 hm3 

de água para rega.
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Os perímetros com maior consumo de água para rega, em 
cada um dos subsistemas foram:

  ▶  no subsistema de Alqueva, o Monte-Novo e o Alvito-
Pisão, que também são os que tiveram maiores áreas 
inscritas (20,3 hm3 e 17,3 hm3, respetivamente;

  ▶  no subsistema do Ardila, o Brinches-Enxoé e o Serpa, 
com 9,3 hm3 e 8,6 hm3, respetivamente; 

  ▶  no subsistema do Pedrógão, o Baleizão-Quintos e o 
São Pedro-Baleizão, respetivamente com 16,4 hm3 

e 16 hm3.

VOLUME CONSUMIDO (m³) – SUBSISTEMA* VOLUME CONSUMIDO (m³) – ALQUEVA*
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Como seria de esperar, também as dotações médias de água 
para rega por hectare subiram em 2017 (3.372 m3/ha), devido 
à maior necessidade de água do EFMA, devido à seca extrema 
que assolou grande parte do território nacional e as altas 
temperaturas que se fizeram sentir nesse verão. Em 2018, 
pelas condições atmosféricas deste ano, a dotação média foi 
de 2.319 m3/ha.
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*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.

59



A dotação média tem vindo a ser sistematicamente mais baixa 
no subsistema do Ardila, com 1.968 m3/ha em 2018, e mais 
alta no subsistema de Alqueva e do Pedrógão, onde atingiu 
no ano de 2018, 2.535 m3/ha e 2.487 m3/ha, respetivamente.
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Rede Primária e Rede Secundária 

Na exploração do Empreendimento e para além da gestão, 
manutenção e conservação da rede primária, a EDIA tem 
concessionada a rede secundária do EFMA, o que lhe permite 
gerir as Infra-estruturas de uma forma integrada e susten-
tável e manter um preço médio nos diferentes perímetros 
independente dos diferentes custos de exploração. Para o 
efeito, a EDIA, constituiu várias equipas multidisciplinares 
que garantem a total operacionalidade do sistema, sendo o 
contacto com o agricultor feito de uma forma direta, com 
base numa política de proximidade e procura de soluções que 
garantam o uso eficiente da água e a qualidade do serviço 
prestado.

Para contribuir para a melhoria desta sua atividade e, conse-
quentemente, na resposta aos seus clientes, a Empresa 
implementou o software NAVIA, para a gestão operacional 
das Infra-estruturas. Com interligação aos sistemas SAP 
(faturação, stocks), SIG (cadastro de Infra-estruturas, áreas 
regadas), e SCADA (supervisão, telegestão e telemetria), 
irá permitir reunir a informação e os indicadores das várias 
Infra-estruturas numa única aplicação, bem como recolher e 
inserir consumos e análises de água, desencadeando work-
flows de aprovação e ordens de manutenção, estando assim 
alinhado com as boas práticas na área de gestão de ativos.

DOTAÇÃO MÉDIA (m³/ha)*  | SUBSISTEMA

*Dados CIEFMA de 11 de janeiro de 2019.
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4.2. Energia

Consumo Energia Elétrica 

Para os 120.000 hectares de regadio, o sistema global de 
rega conta com 46 estações elevatórias principais e secun-
dárias, deste modo a EDIA consome uma grande quantidade 
de energia, que no ano de 2018 chegou aos 122 GWh de 
energia, e no ano de 2017 chegou aos 171 GWh.
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Na Campanha de Rega de 2018 a EDIA teve como encargos 
energéticos do Sistema Global de Rega 10.912.987€ dos quais 
7.982.521€ dizem respeito à Rede Primária e 2.930.466€ 
dizem respeito à Rede Secundária.

Na tabela seguinte apresenta-se a evolução dos encargos 
energéticos fixos e variáveis, das últimas 3 campanhas (2016, 
2017 e 2018) do EFMA.

Os encargos unitários por m3 de água total fornecido, para a 
Campanha de 2018, apresentam-se na tabela seguinte:

SUBSISTEMA/EFMA
TOTAL ENC. 

ENRG. VARIÁVEIS 
(€/m3)

TOTAL ENC. ENRG. 
FIXOS (€/ha)

TOTAL ENC.  
ENRG. (€/m3)

Subsistema Alqueva 2018 0,031 6,733 0,033

Subsistema Alqueva 2017 0,027 7,152 0,029

Subsistema Alqueva 2016 0,026 4,083 0,027

Subsistema Ardila 2018 0,045 17,341 0,057

Subsistema Ardila 2017 0,051 19,097 0,061

Subsistema Ardila 2016 0,059 10,595 0,067

Subsistema Pedrógão 2018 0,040 8,830 0,045

Subsistema Pedrógão 2017 0,043 10,050 0,047

Subsistema Pedrógão 2016 0,047 6,129 0,051

EFMA 2018 0,035 10,59 0,039

EFMA 2017 0,033 11,56 0,036

EFMA 2016 0,034 6,77 0,037

De uma forma geral, os perímetros de rega que se encontram 
em exploração há mais tempo são aqueles cujos encargos 
unitários são mais reduzidos, o que poderá indicar em parte, 
que os beneficiários vão progressivamente adotando práticas 
menos onerosas, no que diz respeito aos custos energéticos.
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Enquanto entidade responsável pela operação de todo o 
sistema de distribuição de água, constituído pelas redes 
primária e secundária de Alqueva, a EDIA tem vindo a preparar 
um conjunto de medidas que visam a otimização do sistema 
em termos de consumos energéticos e a introdução de 
melhorias no serviço prestado aos clientes.

Em 2015, implementou-se a tarifa Tri-horária, com vista a 
reduzir os encargos energéticos variáveis. Neste tipo de tari-
fário, o preço por m3 de água consumido em Alta Pressão, 
varia de acordo com a hora do dia em que se rega, sendo 
mais elevado quando a energia é mais cara e mais baixo 
quando a energia é mais barata. Esta medida beneficia os 
agricultores mais eficientes no uso da água e energia nas 
suas explorações.

A médio prazo, esta medida terá impacte positivo na redução 
dos consumos energéticos e no aumento das receitas da 
EDIA, na diminuição de custos e otimização da eficiência e 
gestão da rega para os regantes eu usem a água distribuída 
nas horas de vazio e super-vazio e um impacto negativo 
naqueles que procedam à rega nos períodos de ponta e cheia.

A diminuição sustentada dos encargos energéticos nas 
operações de exploração do EFMA é um objetivo a manter 
nos próximos anos, até que se consiga atingir o ponto de 
otimização máximo de toda a Infra-estrutura.

Relativamente à produção em autoconsumo e à simplifi-
cação do enquadramento legal deste modo de produção de 
energia, a EDIA deu em 2015 os primeiros passos no sentido 
de passar a produzir uma parte significativa da energia que 
consome. 

Produção de Energia 

Nos últimos anos a EDIA tem vindo a apostar em soluções 
energéticas amigas do ambiente e ecologicamente compa-
tíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que 
se deseja para o Projeto e para a região, dando assim o seu 
exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas 
e hidroelétricas.

24% 25% 27% 

34% 34% 40% 

34% 36% 30% 

7% 5% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EFMA 2018 EFMA 2017 EFMA 2016

SUPER VAZIO   VAZIO NORMAL   CHEIA   PONTA

CONSUMO ANUAL DA ENERGIA ATIVA NO EFMA (%)

63



Produção de Energia Fotovoltaica

Com o objetivo de diminuir encargos energéticos e aumentar 
as fontes de energia renovável, a EDIA, tem vindo a desen-
volver projetos de produção de energia fotovoltaica. 

A maturidade que a energia fotovoltaica tem presentemente 
e os desenvolvimentos tecnológicos decisivos que vêm otimi-
zando o rendimento e a área necessária de painel por unidade 
de produção e reduziram de modo importante o seu custo 
unitário, permitem que a EDIA continue a avaliar e imple-
mentar novas soluções no Empreendimento com o objetivo 
de reduzir os custos de operação das redes de água, com 
benefícios diretos para a Empresa e para os seus clientes. 

Localizando-se o EFMA na região com os maiores níveis de 
insolação e radiação solar da Europa e havendo boa parte 
da potência instalada na Rede Primária que possibilita o 
controlo dos períodos de funcionamento das estações eleva-
tórias, a que acresce o facto de a Rede Secundária dispor de 
numerosos reservatórios de regularização, sendo a área a 
beneficiar muito extensa e logo com custos de rede impor-
tantes que a fotovoltaica com instalação local anula, parece 
estarem reunidas todas as condições para que esta energia 
renovável tenha no EFMA particular expressão. 

A EDIA tem vindo a desenvolver procedimentos para a cons-
trução de 10 centrais fotovoltaicas a instalar nos espelhos de 
água junto às principais estações elevatórias da rede primária 
do EFMA, bem como instalar outras centrais fotovoltaicas 
junto de algumas estações elevatórias da rede secundária. 

A energia produzida tem como objetivo ser utilizada para 
autoconsumo do sistema. Estima-se que com a instalação 
projetada de fotovoltaicas nas estações elevatórias da rede 
primária, a produção energética chegue aos 90.000 MWh.

Assim, o alargamento da área beneficiada e a concretização 
de projetos de energias fotovoltaicas têm vindo a constituir 
alguns dos principais vetores de desenvolvimento do Projeto 
na atualidade.

Em 2017 entrou em exploração um primeiro conjunto de 
painéis solares fotovoltaicos flutuantes num dos reservató-
rios de água do EFMA, no âmbito da aposta da empresa nas 
energias renováveis.

Além destes sistemas de produção, é de referir a existência 
de painéis fotovoltaicos no telhado do edifício sede da EDIA 
(110 KWh), sendo a energia produzida equivalente a 54% do 
consumo neste edifício. 

No quadro seguinte apresenta-se a produção de energia 
fotovoltaica durante os anos de 2018 e 2017, tendo-se regis-
tado uma produção total de 209 MWh na central fotovoltaica 
de Alqueva e no edifício sede da EDIA no ano de 2018, face à 
verificada em 2017, que atingiu os 235 MWh.

PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
PRODUÇÃO (MWh)

2018 2017

Central Fotovoltaica de Alqueva 56 72

Central Fotovoltaica do Edifício Sede 153 163

Total 209 235
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Em 2018 cabe destacar o lançamento e contratualização dos 
concursos públicos respeitantes às empreitadas das centrais 
fotovoltaicas da Lage (Vila Nova de São Bento) e de Cuba-
-Este (Vidigueira).

Produção Energia Hidroelétrica

Tal como foi mencionado anteriormente, um dos objetivos da 
implementação do EFMA, é a produção de energia renovável. 
Dentro desta, há que referir a produção de energia hidroelé-
trica baseada nas Centrais de Alqueva e Pedrógão, com 520 
e 10 MW de potência instalada, respetivamente.

Estas centrais, estão a ser geridas pela Empresa Hidroelétrica 
do Guadiana (Grupo EDP), desde 2007, sendo as condições 
de exploração mediadas através de Contrato de Concessão, 
cujo prazo terminará em 2042.

Entre os canais ou condutas da rede primária e as albufeiras 
do subsistema de Alqueva, foram construídas 4 centrais 
mini-hídricas de Alvito, Odivelas, Pisão e Roxo, com um total 
de 7 MW de potência instalada, otimizando-se, sempre que 
economicamente viável, todo o sistema com ganhos de 
eficiência energética. No subsistema do Ardila, foi cons-
truída 1 central mini-hídrica em Serpa. Em 2018, a produção 
de energia proveniente das centrais mini-hídricas atingiu os 
8.636 MWH.

A exploração das centrais hidroelétricas de Alvito, Odivelas, 
Serpa e Pisão deu origem a uma produção de 8.653 MWh.

De uma forma global, constata-se que a produção de energia 
hidroelétrica em 2018 foi ligeiramente inferior à verificada 
no ano de 2017, o que se encontra justificado pela redução 
dos volumes aduzidos no período.

PRODUÇÃO DE ENERGIA 
HIDROELÉTRICA

2018 2017

PRODUÇÃO 
(MWh)

PRODUÇÃO 
(MWh)

Central Hidroelétrica do Alvito 2.575 -

Central Hidroelétrica de Odivelas 5.275 7.211

Central Hidroelétrica do Roxo - 326

Central Hidroelétrica de Serpa 434 1.211

Central Hidroelétrica Pisão 369 309

Total 8.653 9.057
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4.3. Alargamento do Regadio 
(2.ª Fase do EFMA)

REDE PRIMÁRIA

Circuito Hidráulico de Reguengos

Circuito Hidráulico de Viana

Circuito Hidráulico de Monsaraz

Circuito Hidráulico da Vidigueira

Circuito Hidráulico de Póvoa-Moura

Circuito Hidráulico de Lucefécit-Capelins

Circuito Hidráulico de Ligação à Alb. do Monte da Rocha

REDE PRIMÁRIA

Circuito Hidráulico de São Bento

REDE PRIMÁRIA

Circuito Hidráulico de Cabeça Gorda-Trindade

Circuito Hidráulico de Marmelar

REDE SECUNDÁRIA

Blocos de Reguengos

Blocos de Évora

Blocos de Cuba-Odivelas

Blocos de Viana

Blocos de Monsaraz

Blocos da Vidigueira

Blocos de Póvoa-Moura

Blocos de Lucefécit-Capelins

Blocos de Messejana

REDE SECUNDÁRIA

Blocos de São Bento

REDE SECUNDÁRIA

Bloco de Cabeça Gorda-Trindade

Bloco de Marmelar
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O ano de 2018 ficou inexoravelmente marcado como o 
ano de início da 2.ª Fase de Infraestruturação do Projeto de 
Alqueva com o arranque, no terreno, de algumas das emprei-
tadas de construção.

Os ganhos conquistados na eficiência do uso da água bem 
como a adequação das dotações médias de água por parcela 
permitiram viabilizar a 2.ª Fase do EFMA, rentabilizando assim 
o investimento público.

Assim, o alargamento da área beneficiada tem vindo a cons-
tituir alguns dos principais vetores de desenvolvimento do 
Projeto na atualidade.

Com base nesta realidade, por orientação do Ministério da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR), e 
visando o aumento do perímetro de Alqueva de 120.000 ha 
para 170.000 ha, foi a EDIA incumbida de otimizar o finan-
ciamento dos investimentos elegíveis referentes a regadios 
coletivos no âmbito do Programa Nacional de Regadios 
(PNRegadios). 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 Infra-estruturas coletivas.” O PNRegadios permite 
aumentar a resiliência e robustez dos sistemas agrícolas, 
contribuindo igualmente para a adaptação às alterações 
climáticas, bem como para a fixação das populações, em 
particular nas zonas mais debilitadas pela dinâmica de 
despovoamento. (…)” 5

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 procedeu-se à assi-
natura dos respetivos contratos de financiamento entre o 
Estado Português, e deu-se início aos procedimentos neces-
sários para o arranque desta nova fase do Empreendimento 
de Alqueva. 

Cabe ainda referenciar, a 12 de outubro, a publicação da Reso-
lução de Conselho de Ministros n.º 133/2018, que aprova o 
PNRegadios e, já em 2019, da Portaria n.º 38/2019, de 29 de 
janeiro, que regulariza a sua operacionalização e concomi-
tante operacionalização da Unidade de Execução do Projeto.

Na componente infraestrutural, identificaram-se assim 
os trabalhos respeitantes à empreitada de construção do 
reforço de potência da estação elevatória dos Álamos e da 
empreitada de construção e fornecimento de equipamento 
da estação elevatória do bloco Loureiro-Alvito, bem como 
o início, no final do ano, da empreitada de construção e de 
fornecimento de equipamentos para a instalação de três 
grupos adicionais na estação elevatória de São Pedro.

5 Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de setembro de 2018.
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De igual modo, dá-se nota dos procedimentos regulamentares 
relativos aos concursos para a execução das empreitadas de 
construção da ligação ao sistema de adução de Morgavel e 
do bloco de Cuba-Odivelas, na sequência dos quais tiveram 
lugar as respetivas adjudicações. Na rede secundária, mas 
no que respeita ao bloco de Évora, no final do ano, decorria a 
análise das propostas a concurso para esta empreitada.

De acordo com o calendário estipulado tiveram ainda continui-
dade os projetos de execução e Estudos de Impacte Ambiental 
(EIA), implementação de procedimentos ambientais, expro-
priativos e administrativos necessários ao desenvolvimento 
dos trabalhos da 2.ª Fase do EFMA.

Assim, e no que respeita ao período em reporte, prosse-
guiram vários trabalhos concernentes ao avanço das áreas 
limítrofes como a preparação da revisão dos projetos dos 
circuitos hidráulicos e respetivos blocos de Reguengos e 
Póvoa-Moura, a revisão do projeto do circuito hidráulico de 
Évora, o desenvolvimento dos projetos dos circuitos hidráu-
licos de Viana do Alentejo, Vidigueira, São Bento, Cabeça 
Gorda–Trindade e de ligação à albufeira do Monte da Rocha, 
assim como a preparação dos termos de referência para o 
concurso do projeto de execução do circuito hidráulico do 
Lucefecit-Capelins. No bloco de Moura (circuito hidráulico 
Póvoa-Moura) foi igualmente realizada a apresentação do 
projeto de execução à comissão de acompanhamento do 
EIA. Informe-se ainda da continuação do projeto de execução 
relativo ao Posto de Observação e Comando de Alqueva e 
Centro de Interpretação (POC Alqueva).

68



4.4. Ambiente

Ambiente e Património

A EDIA, em cumprimento com o estabelecido nas diferentes 
Declarações de Impacte Ambiental, Regulamentos dos Apro-
veitamentos Hidroagrícolas e no Plano de Acompanhamento 
e Auditoria Ambiental tem vindo a desenvolver procedimentos 
e atividades de divulgação e sensibilização ambiental a 
promover junto dos beneficiários do EFMA, e foram realizadas 
ações de fiscalização e acompanhamento ambiental em mais 
de 6.000 ha de terrenos agrícolas.

No que diz respeito às ações de monitorização e conservação 
do habitat Charcos Temporários Mediterrânicos, encontra-
-se em restruturação o Plano de Conservação dos Charcos e 
em preparação a apresentação do Relatório do Programa de 
Monitorização.

Monitorização Ambiental

Outra importante ferramenta de gestão utilizada na EDIA, 
mas de âmbito distinto, é a monitorização ambiental que 
permite caracterizar a situação de referência e acompanhar 
a evolução dos diferentes descritores ambientais, contri-
buindo para a melhoria da gestão do Empreendimento como 
um todo e também da qualidade do recurso oferecido. 

No âmbito das suas competências, é permanentemente 
assegurada a promoção e coordenação da implementação 
de programas de monitorização ambiental relativos às dife-
rentes vertentes e fases do EFMA, nomeadamente, ao nível 
do estado das massas de água superficiais e subterrâneas, 
da fauna e flora e dos solos.

De entre os projetos levados a cabo no âmbito do estado das 
águas de superfície e subterrâneas referencie-se, em 2018, 
a realização da monitorização dos recursos hídricos super-
ficiais da rede primária do EFMA, para os anos hidrológicos 
2016/2018 e 2018/2020. Referencie-se, de igual modo, a 
monitorização dos potenciais impactes da transferência de 
água Guadiana-Sado na ictiofauna (2018) e as monitoriza-
ções das comunidades bivalves e mexilhão-zebra.

No que respeita ao estado das águas de superfície e das águas 
subterrâneas (rede secundária), no final do ano decorria o 
Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos do EFMA (Fase de Exploração) – 2018/2019, 
encontrando-se em adjudicação a Monitorização dos 
Recursos Hídricos Superficiais na Rede Secundária de Rega 
(Fase de Exploração) – 2019/2020.

•  Plano conservação dos charcos 
temporários

•   Monitorização de Linaria ricardoi

•  Monitorização de Aquila fasciata

•   Remoção Jacinto-de-água

•  Monitorização do Mexilhão-zebra

•  Implementação unidade 
experimental – URSA

•   Projeto LIFE IBERLINCE
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Em termos de fauna, flora e vegetação, identifique-se a Moni-
torização da Flora e Vegetação do Circuito Hidráulico de 
Adução à Barragem de Odivelas (2018), bem como os estudos 
referentes à monitorização da avifauna [bloco Alvito Pisão 
(2018-2020)], rede secundária de rega 2018-2019 (Área B) e 
barragem do Pisão), a Monitorização de Linaria ricardoi na 
Rede Secundária de Rega – 2017-2018; assim como a Moni-
torização de Aquila fasciata (Águia-perdigueira) no circuito 
hidráulico de Cuba-Odivelas.

Gestão e Exploração dos Recursos Naturais

Para a gestão e exploração de recursos naturais, a EDIA dispõe 
da Equipa de Fiscalização e Vigilância (EFV) que desenvolve 
diversas atividades de vigilância e fiscalização no terreno. Ao 
longo do ano foi realizado o acompanhamento de diversas 
atividades que decorrem na envolvente das albufeiras, como 
a deteção atempada de pragas ou fenómenos de poluição, 
a recolha de resíduos na área do domínio público hídrico, 
trabalhos pontuais de manutenção e reparação e o auxílio 
em ações de controlo de plantas aquáticas. 

Espécies Exóticas

No âmbito do combate às espécies invasoras, atividade 
ambiental de vital importância para a EDIA, em 2018 conti-
nuaram a ser levadas a cabo ações que visam a remoção 
da planta aquática invasora Jacinto-de-água (Eichhornia 
crassipes), no troço de controlo no rio Guadiana a montante 
da albufeira de Alqueva, assim como a monitorização do 
bivalve séssil Mexilhão-zebra em 18 pontos de amostragem. 
Ao longo do ano a EDIA manteve a verificação periódica dos 
cabos verticais colocados em massas de água do EFMA para 
deteção precoce de espécies invasoras incrustantes.

Devido às condições de precipitação registadas no 1.º 
semestre, verificou-se a dispersão de grandes quantidades 
de Jacinto-de-água proveniente de Espanha, motivo pelo 
qual a EDIA (em articulação com as entidades espanholas), 
aumentou (com especial enfoque nos meses de verão), o 
esforço de recolha desta espécie exótica invasora na área da 
Ponte da Ajuda. 

Em outubro cabe destacar a instalação de uma nova barreira 
flutuante para contenção de Jacinto de água. Esta barreira, 
composta por três troços independentes, foi colocada na 
zona intermédia do troço de controlo, de forma a aumentar 
a capacidade de retenção das plantas aquáticas arrastadas 
pelo rio Guadiana. No âmbito do Projeto ACECA 6 foram 
também desenvolvidas ações com vista à concretização do 
fornecimento de uma embarcação anfíbia, estimando-se a 
entrega do equipamento durante o 1.º semestre de 2019.

6. Atuação de controlo e eliminação do Jacinto-de-água no troço 
transfronteiriço do rio Guadiana.
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Em 2018, e no âmbito da 30.ª Cimeira Luso-Espanhola, [reali-
zada a 21 de novembro de 2018, em Valladolid (Espanha)], foi 
aprovado o Protocolo de Atuação entre Espanha e Portugal 
para o controlo do Jacinto-de-água no rio Guadiana. Os 
trabalhos de controlo de Jacinto-de-água na área a montante 
da albufeira de Alqueva mantiveram-se até ao final do ano. 

Linaria Ricardoi

No âmbito do Plano Estratégico de Criação de Condições para 
a Salvaguarda de Linaria ricardoi na área do EFMA, que inclui 
ações de repovoamento desta espécie em áreas sobrantes 
da EDIA, referencie-se, em 2018, a monitorização e recolha 
de sementes de Linaria ricardoi no bloco de Beringel-Beja. 

Candidaturas ao Fundo Ambiental

URSA – Unidades de Recirculação 
de Subprodutos de Alqueva

O projeto URSA – Unidades de Recirculação de Subprodutos 
de Alqueva, encontra-se em curso com o início da implemen-
tação da unidade experimental URSA no concelho de Serpa, 
na região do Baixo Alentejo.

A primeira unidade do projeto URSA, com financiamento 
aprovado pelo Fundo Ambiental Português no seu programa 
“Apoiar a Transição para uma Economia Circular” está a ser 
desenvolvida pela EDIA em parceria com o ISQ, Instituto 
de Soldadura e Qualidade, e visa a criação de uma unidade 
de recolha e transformação de subprodutos orgânicos de 
origem agrícola em fertilizante orgânico para aplicação no 
solo. 

O Projeto URSA, tem como objetivo criar uma rede de unidades 
de valorização de subprodutos orgânicos por compos-
tagem, para produção de fertilizante orgânico, a entregue 
aos agricultores em troca dos seus subprodutos agrícolas, 
para aplicação no solo e reabilitação gradual das diversas 
funções ambientais que este desempenha, que aumente a 
resiliência deste território perante as alterações climáticas, 
e que, em simultâneo, promova a qualidade da água e a 
sustentabilidade económica e ambiental do regadio. 

Este projeto apresenta uma estrutura assente no uso 
eficiente de recursos, nomeadamente na proteção do solo 
e da água, e na valorização de subprodutos, contribuindo 
para acelerar a transição para a economia circular, através 
de uma agricultura em linha com os princípios deste novo 
paradigma.

O projeto URSA foi distinguido, no dia 7 de dezembro de 2018, 
com o 1.º lugar no Prémio Economia Circular nas Empresas 
do Baixo Alentejo e Litoral promovido pelo NERBE e CCDRA.
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Requalificação de Galerias Ripícolas

Numa parceria com a empresa O TREVO, a EDIA formalizou 
igualmente uma candidatura ao Fundo Ambiental no âmbito 
do Programa Educação Ambiental + Sustentável: Repensar 
Rios e Ribeiras, cujos trabalhos visavam a realização de um 
projeto de requalificação para a educação, e a conscien-
cialização de que é possível compatibilizar uma agricultura 
intensiva com as boas práticas ambientais, designadamente, 
ao nível da preservação e requalificação das galerias ripícolas. 
Finalizado em 2018, o Projeto Modelo de Requalificação 
de Galeria Ripícola apresentava as seguintes premissas 
secundárias:

  ▶  Desenvolvimento de exemplos in situ numa 
exploração agrícola modelo;

  ▶  Desenvolvimento de ações de formação, workshops 
e seminários que permitam uma aproximação 
firmada no compromisso de acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento do projeto;

  ▶  Disponibilização de uma equipa técnica especializada 
e multidisciplinar para a reprodução destes modelos; 
e

  ▶  Elucidação e esclarecimento acerca dos benefícios 
resultantes da implementação destas medidas, em 
assuntos relacionados com as alterações climáticas 
e sua mitigação.

ALA – Agendas Locais de Água no Alentejo

A EDIA, a CONSULAI e a Universidade de Évora constituíram 
o consórcio ALA, que candidatou o Projeto ALA – Agendas 
Locais da Água no Alentejo ao Fundo Ambiental. O projeto, 
que foi aprovado e contratualizado a 28 de agosto, tem 
como finalidade a criação de uma rede multinível, com dois 
focos principais nos seus público-alvo mais importantes:  
a comunidade educativa e os agricultores, ambos integrados 
e abrangidos pelo EFMA. No seu término o ALA pretende ter 
um conjunto de ações onde se incorporem as sinergias locais 
e regionais encontradas, que permitam efetuar um plano 
integrado que promova círculos locais de valor ambiental.

Em 2018, e no âmbito desta iniciativa, referencie-se o 
lançamento e conclusão dos procedimentos internos para a 
aquisição dos serviços de construção do website e imagem 
corporativa da globalidade do ALA. Foram ainda execu-
tadas sessões de apresentação do projeto a diversas escolas  
da região, tendo a EDIA assegurado o apoio institucional de 
entidades regionais como a CCDR Alentejo, a APA – ARH Alen-
tejo e a DGEstE – DSR Alentejo. No final do ano decorreram 
as atividades de encerramento da execução financeira do 
projeto, cuja conclusão está prevista para a primavera de 
2019. 
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PlaCarvões

O Projeto PlaCarvões, também aprovado pelo Fundo Ambiental, 
e no âmbito do qual a EDIA, a CIMAC, a GESAMB e a Univer-
sidade de Évora são parceiras, visa a 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.

No âmbito das atividades de coordenação do consórcio 
deste projeto, em 2018 foi apoiada a realização da expo-
sição Plastoceno | Era dos Plásticos, a cargo da CIMAC, e 
do workshop Agricultura Sustentável, a cargo da GESAMB 
e CIMAC. Relativamente às ações da EDIA, tiveram ainda 
lugar os procedimentos com vista à construção do website 
e imagem corporativa do projeto, filme promocional e ainda 
para a elaboração do estudo relativo à caracterização dos 
plásticos no EFMA. O PLaCarvões terá a sua conclusão no 
final do 1.º trimestre de 2019.

FitoFarmgest

A EDIA tem ainda acompanhado os trabalhos associados ao 
Projeto FITOFARMGEST (Gestão sustentável de fitofármacos 
em olival, vinha e culturas arvenses, na área de influência 
do EFMA) designadamente através da prestação de apoio 
logístico. Neste particular, referencie-se o apoio à recolha 
de amostras de água realizadas pelo Instituto Politécnico de 
Beja (IPBeja) e a participação da EDIA em reunião de acom-
panhamento do projeto realizada em dezembro.

Parque Fluvial dos Cinco Reis

No contexto da participação da EDIA na implementação do 
Parque Fluvial na Albufeira de Cinco Reis – com financiamento 
aprovado através da Linha de Apoio à Valorização Turística do  
Interior – Programa Valorizar 7, evidencie-se, em 2018, a 
assinatura de um protocolo entre a EDIA e o Município de 
Beja com o objetivo de enquadrar a participação das duas 
entidades no âmbito deste projeto, bem como as reuniões de 
trabalho conjuntas levadas a cabo com vista ao seu desen-
volvimento do projeto.

7. Este programa tem como objetivo a “promoção da continua qualificação 
dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos 
espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do 
património cultural e natural do País”.
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Parque de Natureza de Noudar

O PNN surge na sequência da aquisição da Herdade da 
Coitadinha pela EDIA, em junho de 1997, com o objetivo de 
desenvolver nesta propriedade um projeto de compensação 
pela perda de habitats a nível dos ecossistemas de montado, 
galerias ripícolas e matagais mediterrânicos induzidos pela 
criação da barragem de Alqueva. O projeto tem por conceito-
-base o princípio de que o uso e a atividade promovem a 
conservação do território e recria a atividade agrícola exis-
tente, e a EDIA tem como missão garantir que este espaço, de 
características ímpares, se mantém e valoriza contribuindo, 
em simultâneo, para a conservação dos valores naturais. 

Ao abrigo de projetos financiados, procedeu-se ao acompa-
nhamento e implementação de diversas ações previstas no 
âmbito dos mesmos caso, nomeadamente, dos Projetos LIFE 
IBERLINCE, LIFE MONTADO, POSEUR – LINX 2020, INTERREG 
V-A Espanha-Portugal (POCTEP) – PRO – IBERLINX e PDR2020 
– Grupos Operacionais – OAK REGENERATION. Ao longo do ano 
tiveram assim continuidade as ações desenvolvidas pela EDIA 
no âmbito destes projetos. Em 2018 cabe ainda destacar o 
fecho do Projeto Life IBERLINCE e a elaboração do relatório 
final sobre a sua execução.

Na área da educação ambiental, a oferta diversificada de 
conteúdos e programas para as escolas continuou a ser uma 
realidade em 2018.

As atividades associadas à exploração turística e hoteleira 
decorreram conforme previsto, sendo de destacar, em 
agosto, a visita técnica Tur4all para avaliação das condições 
da herdade para turistas com mobilidade reduzida. Em 2018 
saliente-se o aumento do número de dormidas, visitantes e 
refeições, face ao ano de 2017.

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

Dormidas Visitantes Refeições

2018   2017

TURISMO NA HERDADE (N.º)
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4.5. Promoção do Regadio

Como entidade detentora de informação privilegiada 
nos sistemas de apoio às melhores opções culturais para a 
região e promotora do desenvolvimento agrícola e agroindus-
trial de Alqueva, durante o ano de 2018 a EDIA prosseguiu o 
contacto, acompanhamento de visitas ao campo e forneci-
mento de informação a potenciais investidores, empresas e 
particulares, nacionais e estrangeiras. Neste âmbito, foi dada 
continuidade à elaboração de listagens de proprietários dispo-
níveis para serem facultadas a todos os interessados, empresas 
e/ou particulares, com o objetivo de angariar parceiros.

No âmbito do apoio aos potenciais investidores de Alqueva, 
bem como aos seus clientes, a EDIA procedeu, nesta área, 
à alteração da denominação do Departamento Comercial 
(DCom), para Departamento de Apoio ao Cliente (DAC), tendo 
alargado as suas competências, com o objetivo de apoiar, de 
uma forma mais estruturada, os seus beneficiários.

No que diz respeito às atividades desenvolvidas, no ano de 
2018, no âmbito dos clientes do regadio, foram realizadas as 
seguintes:

  ▶  Inquéritos realizados por proprietários,  
na componente rega

Estes inquéritos têm por objetivo apurar as intenções dos 
seus proprietários, no que diz respeito à sua predisposição 
para venda e/ou arrendamento e/ou parcerias, de forma a 
potenciar o maior aproveitamento das Infra-estruturas, e 
contribuir para o aumento da adesão ao regadio.
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Verifica-se que, em número de clientes inquiridos, estes 
inquéritos atingiram valores muito significativos, no que diz 
respeito ao total do universo em causa, cerca de 6.000, e 
a tipologia fundiária existente, com predomínio de pequena 
propriedade nalguns blocos. Assim, para o conjunto do EFMA 
este valor atinge os 51%.

Estes números são mais impressivos, quando temos em 
conta o peso dos inquéritos, por área beneficiada, sendo 
nalguns blocos exaustivos.

O total de área beneficiada abrangida pelos presentes inqué-
ritos ascendeu aos 93% do total.

Com os resultados do conjunto dos inquéritos efetuados 
estabeleceu-se uma base de dados, que permite, saber 
exatamente as intenções dos seus proprietários, estando 
disponível, com acordo destes, para poder ser acessível a 
futuros investidores (para parcerias/arrendamentos/venda).

Dos 9.542 inquéritos efetuados, abrangendo, 2.776 proprie-
tário, com cerca de 99.000 hectares de área beneficiada, 
resultou que 31% dos proprietários, com 26% da área inqui-
rida estavam disponíveis para transacionar os seus prédios 
(arrendamento, parceria e venda).

  ▶  Resultados do trabalho efetuado no âmbito da 
promoção das transações/estabelecimento de 
parcerias no ano de 2018 

Devido ao facto de, tal como foi mencionado anteriormente, 
existir desde 2012, uma base de dados com os prédios poten-
cialmente transacionáveis na área de influência do EFMA, 
levou a que, durante o referido ano, por meio do estabeleci-
mento de contactos entre os proprietários e os investidores, 
fossem realizadas as seguintes transações:
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  ▶  Em valores acumulados, no ano em referência, foi 
transacionada uma área total de 4.202 ha, distribuída 
pelas diferentes opções, conforme gráfico abaixo. 

Cumpre salientar que os 4.202 hectares em causa, constituem 
aquelas transações, sobre as quais houve conhecimento.

Interação com Clientes 

A EDIA igualmente tem recebido contactos dos seus benefi-
ciários, várias centenas por ano, relacionados com os mais 
diversos assuntos, dos quais se destacam as áreas de explo-
ração, faturação, ambiente e promoção do regadio. 

Arrendamento
Médio Prazo

Arrendamento
Longo Prazo

Parceria

2.458

428
47

990

297

Arrendamento
Curto Prazo

Venda

Promoção do emparcelamento natural

De igual modo, continuou a ser prestada ajuda aos bene-
ficiários dos vários perímetros de rega no denominado 
emparcelamento natural tentando, juntamente com proprie-
tários e empresas, identificar pequenas parcelas adjacentes 
às suas, de forma a aumentar a sua área de exploração. Como 
alternativa aos métodos de cultivo tradicionais, pretende-se 
dar a conhecer e fomentar este sistema agrícola à pequena 
propriedade de Alqueva.

Bolsa de Terras

A Bolsa de Terras foi um projeto implementado em nível 
nacional, sendo a EDIA uma entidade GEOP, Gestora Opera-
cional desde o seu início, tendo dado corpo a este projeto na 
região Alentejo. 

Como resultados, de 2018, foram disponibilizados na Bolsa 
Nacional de Terras 248 prédios (2.364 ha), dos quais foram 
cedidos 97 prédios (1.074 ha), mantendo na bolsa 139 prédios 
(1.186 ha). 

PRÉDIOS 
DISPONIBILIZADOS PRÉDIOS CEDIDOS PRÉDIOS 

RETIRADOS
TOTAL DE PRÉDIOS 

PUBLICITADOS

N.º Área (ha) N.º Área (ha) N.º Área (ha) N.º Área (ha)

Total Acumulado 248 2.364 97 1.074 12 102 139 1.186

TOTAL DA ÁREA TRANSACIONADA EM 2018 (ha)
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SISAP

No que diz respeito aos sistemas de apoio à decisão, no 
decurso de 2018 mantiveram-se as ações de divulgação 
e fornecimento de resultados aos utilizadores do SISAP, o 
qual, cruzando informação edafo-climática com informação 
cultural, permite determinar a aptidão agronómica da zona 
de influência de Alqueva para a maior parte das culturas 
existentes

Portal do Regante

A EDIA disponibiliza ainda gratuitamente aos agricultores 
servidos pelas Infra-estruturas de Alqueva, a ferramenta 
de apoio Portal do Regante. Em 2018 ultimaram-se os 
desenvolvimentos e testes necessários à conclusão dos 
melhoramentos da nova versão que entrou em produção 
(2.0). Estas novas funcionalidades foram disponibilizadas 
aos seus utilizadores. No final do ano referencie-se ainda a 
preparação da versão 3.0 deste projeto.

Anuário Agrícola

À imagem do ano transato, foi elaborado o Anuário Agrícola 
de Alqueva 2018. Neste documento procura sistematizar-se 
toda a informação técnico-económica e de mercado refe-
rente às principais culturas de Alqueva.

Reutilização de Águas Residuais na Rega

No final do ano cabe ainda destacar o desafio lançado à EDIA 
pela empresa AdP para participar num projeto experimental 
conjunto, de aproveitamento de águas residuais tratadas na 
agricultura de regadio, no âmbito do qual foram desenvol-
vidas atividades preparatórias com o objetivo de iniciar este 
processo em 2019.
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4.6. Responsabilidade Social

Museu da Luz

Construído entre a aldeia da Luz e o lago de Alqueva, o Museu 
da Luz apresenta exposições e dinamiza iniciativas relacio-
nadas com o processo de implementação do Alqueva e da 
relocalização da aldeia da Luz, constituindo um espaço de 
interpretação das profundas alterações ocorridas na zona 
de implementação do Projeto. Enquanto importante espaço 
cultural da região Alqueva, disponibiliza um conjunto de ativi-
dades para a fruição da identidade local, das histórias e das 
paisagens. Em 2018 o Museu aumentou a projeção das suas 
atividades com a comunidade e o exterior, ampliando a sua 
área de atuação a todo o concelho, de forma a promover uma 
maior proximidade com a população do concelho, tendo-se 
registado 5.681 visitantes.

Ao longo do ano foi dada continuidade às atividades previstas 
para este período. Em termos de programa expositivo refe-
rencie-se, na Sala da Água (temporariamente como sala 
de exposição permanente), a exposição (permanente) de 
memória aldeia da luz. 

Na Sala da Memória esteve patente, até ao mês de junho, 
as exposições temporárias À Luz de uma nova história – 
arqueologia nos novos caminhos de água e Território de 
Alqueva: da transformação à modernidade, esta última 
complementada pela exposição Sistema Global de Rega, na 
Sala da Luz. Por outro lado, e ainda na Sala da Luz, estiveram 
patentes as exposições Unidade & Divisão (em conjunto com 
a CI.CLO Plataforma de Fotografia) e Geometries of Silence.

Referenciem-se, de igual modo, a exposição Luz: arqueologia 
nos novos caminhos da água, inaugurada a 21 de fevereiro, na 
galeria de Exposições da Casa de Burgos, em Évora (parceria 
Museu e DRCAlentejo), assim como a exposição itinerante 
Castelo de Lousa, patente ao público na sede da EDIA, em 
Beja.

NÚMERO DE VISITANTES NO MUSEU

E ainda:
•  Eliminação do plástico 

descartável (copos de água, 
copos e palhetes para café) 
substituindo-os por loiça 
reutilizável e garrafas de 
vidro personalizadas;

•  Novo estrado junto ao foyer 
do auditório em material 
ecológico (plástico reciclado) 
mais resistente que a 
madeira.
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Na promoção de atividades, tiveram igualmente continuidade 
as visitas orientadas para os diversos público-alvo do Museu 
(público geral e escolar), com visitas guiadas e oficinas para 
escolas, visitas orientadas para o público em geral, a reali-
zação de percursos que incluíram visitas à igreja N.ª Sr.ª da 
Luz e Monte dos Pássaros e passeios de barco pela albufeira 
de Alqueva.

No decurso de 2018 tiveram continuidade as várias colabo-
rações, pontuais e de longa duração, do Museu com diversas 
entidades. Referenciem-se, neste particular, as iniciativas 
em parceria com o Lar de idosos da Luz, designadamente, 
a inserida no projeto Fóruns Comunitários, que contou com 
a apresentação do projeto na feira Flores & Sabores da 
Raia, na Luz. Destaquem-se ainda, neste âmbito, os Encon-
tros do Amar no Alqueva, que tiveram lugar na Praia Fluvial 
de Mourão com o Lar de Idosos (setembro). Cabe também 
destacar a parceria com a comunidade nos encontros das 
costuras da aldeia, iniciativa que culminou com a apresen-
tação dos trabalhos de decoração natalícia no largo da aldeia 
da Luz e Museu, assim como a apresentação dos trabalhos 
de decoração natalícia no lar e também no Museu.

No final do ano a parceria com o Projeto BIALQUEVA – Erasmus 
[inclui o concelho de Mourão (Portugal) e Villanueva del 
Fresno (Espanha)], que visa promover a importância da 
água, como promotora do desenvolvimento das populações 
do interior peninsular, esteve igualmente em destaque. Este 
projeto de cultura, desporto e cooperação teve início no 
último trimestre de 2018, e irá finalizar e agosto de 2020.

Destaque-se também, no âmbito da colaboração com a 
Escola Básica e Integrada de Mourão, o projeto conjunto que 
visa a construção e afixação em espaços públicos de letras 
em diferentes materiais para a construção de palavras que 
definam o concelho. Esta parceria, que tem como objetivo 
ligar a comunidade das três freguesias do concelho (Mourão, 
Granja e Luz) ao Museu, será exposto em maio/2019. Manti-
veram-se igualmente diversas parcerias do Museu com as 
empresas a operar no lago de Alqueva no apoio em visitas 
orientadas com o Museu.

No que concerne a outras iniciativas e eventos, identifique-
-se a Residência de Artistas Ciclo, no âmbito dos Encontros 
da Bienal de Fotografia do Porto, de 24 setembro a 4 de 
outubro.

Na área da comunicação e plataformas prosseguiu a promoção 
dos espaços e experiências do Museu. No que respeita à 
vertente turística, continuou a divulgação das atividades 
do Museu pelos postos de turismo da zona envolvente de 
Alqueva, assim como a promoção das suas atividades e expo-
sições junto dos alojamentos da área envolvente de Alqueva 
e capitais de distrito do Alentejo.

Por último, e tal como em anos anteriores, foram igual-
mente assinalados, com entradas livres no Museu, o Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de abril) e o Dia 
Internacional dos Museus (18 de maio).
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Comunidade

Ao longo dos anos e através da sua atuação, a EDIA tem 
procurado contribuir para o desenvolvimento económico e 
social da sua área de intervenção, com o envolvimento de 
todos os colaboradores, das comunidades abrangidas pela 
sua atividade e da sociedade em geral, concorrendo para a 
adequação dos seus objetivos estratégicos de médio e longo 
prazos à grande finalidade do EFMA, e ao desenvolvimento 
regional nas vertentes económica e social do Empreendi-
mento, enquanto instrumento de intervenção na região, 
procurando a valorização dos recursos naturais, a revitali-
zação e dinamização da atividade económica e a fixação das 
respetivas populações.

Assim, e no âmbito do protocolo assinado entre a ATLA e a 
EDIA, em 2018 foi entregue a candidatura ao aviso para a 
gestão e coordenação do Programa PROVERE, que abrange 
a área de influência do EFMA e dois eixos de atuação estra-
tégicos – turismo e agroindústria, e que toma por base o 
recurso endógeno Alqueva. A EDIA viu aprovado um projeto 
na vertente da valorização da envolvente da barragem de 
Alqueva, e que foi considerado no Programa PROVERE como 
projeto complementar.

No domínio da responsabilidade social, continuou a ser 
acompanhado o Projeto Horta Nova, uma parceria conjunta 
da EDIA, Cáritas Diocesana de Beja e Instituto Politécnico 
de Beja (IPBeja). Procedeu-se ainda ao acompanhamento 
da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, Conselho 
Local de Ação Social do Concelho de Beja (CLAS) e o Projeto 
Eco Escolas, prosseguido pelo IPBeja.

Referencie-se, por outro lado, a 2.ª Edição dos Encontros do 
Mar Alqueva, realizados em Mourão, a 18 de setembro. Esta 
iniciativa permitiu o desenvolvimento de atividades náuticas 
na praia de Mourão com todos os alunos e professores 
do Agrupamento de Escolas de Mourão e com a Desporto 
Escolar. Dado o seu sucesso desta atividade, encontra-se em 
avaliação a possibilidade de realizar iniciativas semelhantes 
noutros municípios ribeirinhos do EFMA.

No final de 2018 cabe destacar a realização do Congresso Ibero-
-Americano de Turismo Rural, que contou com a participação 
de diversos agentes públicos nacionais, espanhóis e de países 
da América Latina. Esta iniciativa, da qual a EDIA foi parceira, 
contemplou uma visita ao Empreendimento de Alqueva. 

Ainda na vertente do turismo, a EDIA continuou a acompanhar 
os trabalhos e iniciativas em curso relativos à Reserva Dark 
Sky Alqueva, nomeadamente as iniciativas 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 Travle Awards.

O Projeto de Empreendedorismo Alqueva vai à Escola, conti-
nuou a estar em evidência neste período, com apresentações 
e visitas realizadas a Infra-estruturas do EFMA, e o acompa-
nhamento dos trabalhos em curso. Em 2018 destaque-se a 
realização da exposição de trabalhos Alqueva: Água, Terra e 
Arte, da responsabilidade do Agrupamento de Escolas n.º 1 
de Beja e da EDIA. Esta iniciativa, cuja inauguração ocorreu 
a 12 de julho, esteve patente ao público no edifício sede da 
EDIA até ao final de novembro.
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4.7. Desenvolvimento, 
Promoção e Divulgação

As práticas de gestão sustentável são promovidas e 
intrínsecas, de forma transversal, ao posicionamento da EDIA 
e ao modo como operacionaliza o seu funcionamento. Desta 
feita, e ao nível da promoção e desenvolvimento de ações 
que consolidem um crescente envolvimento com a comuni-
dade regional, a presente assunção de responsabilidade por 
parte da Empresa nesta área abarca três (3) vertentes: 

  ▶ Relatório de Sustentabilidade, 
  ▶ Relatório sobre os Clientes da EDIA 
  ▶ Prémios Mais Alqueva, Mais Valor

“Mais Alqueva, Mais Valor”

Os Prémios “Mais Alqueva, Mais Valor”, são uma iniciativa 
integrada no projeto A.L.A. – Agendas Locais da Água no 
Alentejo, financiado pelo Fundo Ambiental e desenvolvido em 
parceria formada pela EDIA, pela CONSULAI e pela Universi-
dade de Évora. 

Estes prémios pretendem reconhecer projetos, na área de 
influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 
que implementem um conjunto de boas práticas relacio-
nadas com o uso eficiente da água, do solo, a conservação 
da biodiversidade, a promoção e a divulgação dos seus 
modelos de negócio, integrando os conceitos mais recentes 
de desenvolvimento sustentável.

Os Prémios “Mais Alqueva, Mais Valor”, têm como objetivo 
identificar e dar visibilidade às empresas, pessoas e institui-
ções que contribuem para a eficiente utilização dos recursos 
naturais, com especial enfoque no recurso água. Pretende-
-se igualmente criar uma rede colaborativa de agricultores 
que possam demonstrar as boas práticas e promover a 
disseminação destes conceitos que conciliam ambiente e 
agricultura, criando mais valias para os produtores que as 
implementam, a médio e longo prazo.
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O período de candidaturas e de votação desta esta primeira 
edição irá decorrer até 15 de fevereiro de 2019. Após esse 
período, as diferentes candidaturas serão analisadas por um 
júri independente que fará a sua avaliação de acordo com as 
regras definidas no regulamento dos prémios, o que permi-
tirá selecionar os premiados.

As candidaturas serão avaliadas por cada categoria, de 
acordo com os critérios específicos definidos, sendo atri-
buído apenas um prémio anual por categoria. 

“MAIS UTILIZAÇÃO”

A categoria “MAIS UTILIZAÇÃO” pretende distinguir todas 
as entidades empresariais e não empresariais (escolas, 
câmaras municipais, associações, cooperativas, ONG, etc.) 
que promovam práticas sustentáveis relacionadas com 
critérios sociais e ambientais, destacando o uso sustentável 
da água. 

Nesta categoria são elegíveis as iniciativas que contribuam 
para a sustentabilidade dos recursos hídricos (por exemplo, 
através de campanhas de sensibilização, divulgação de 
informação sobre o uso eficiente da água, monitorização 
do consumo da água nas instalações, instalação de equi-
pamentos para controlo de caudal ou substituição de 
equipamentos por outros mais eficientes). 

Os impactos das iniciativas propostas têm, obrigatoriamente, 
de se refletir, total ou parcialmente, na área de influência do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

“MAIS TRANSFORMAÇÃO”

Na categoria “MAIS TRANSFORMAÇÃO” pretende-se distin-
guir as empresas agroindustriais que implementam práticas 
que conduzam a um crescente uso eficiente de água no seu 
processo e/ou que implementem práticas sustentáveis em 
termos sociais, ambientais ou económicos. Os projetos têm 
de estar implementados e com resultados demonstrados.

A avaliação desta categoria tem em conta os seguintes crité-
rios: Investimentos em eficiência energética, Uso eficiente 
da água, Empregabilidade local, Trabalho qualificado, Cres-
cimento económico e a Adoção de normas de Certificação 
Internacionais.

“MAIS INOVAÇÃO”

A categoria “MAIS INOVAÇÃO” destaca os projetos de inovação/
investigação que promovam a sustentabilidade e a eficiência 
do uso de água pelos utilizadores de água da EDIA.

Os projetos têm de representar um valor acrescentado para 
a área de influência de Alqueva, e para os seus utilizadores, 
e a sua avaliação tem em conta os seguintes

critérios: Número de empresas agrícolas/agroindustriais 
da região envolvidas, grau de envolvimento de empresas 
agrícolas/agroindustriais da região, impactos económicos 
potenciais, criação de emprego atual e potencial e aplicabi-
lidade dos resultados.
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“MAIS PRODUÇÃO”

A categoria “MAIS PRODUÇÃO” pretende distinguir os produ-
tores agrícolas (pessoas individuais ou pessoas coletivas), 
beneficiários do regadio da EDIA, que promovam o uso 
eficiente da água bem como a adoção de práticas sustentá-
veis (económicas, sociais e ambientais). Os projetos agrícolas 
apresentados têm de estar implementados no terreno e com 
resultados demonstrados.

A avaliação dos projetos a concurso terá em consideração 
a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, a 
promoção de uma rega eficiente, a aposta na empregabili-
dade local e no trabalho qualificado, o recurso a tecnologias 
de precisão e ao crescimento económico atingido.

 “MAIS VALOR”

A categoria “MAIS VALOR” tem um figurino diferente. Os candi-
datos desta categoria serão previamente selecionados pela 
EDIA, estando a atribuição do prémio dependente, de forma 
exclusiva, da votação do público através de um formulário a 
que se acedia a partir do site dos prémios. 

Criar Valor na Mudança II

A EDIA, em conjunto com a Consulai e o Trevo, empresas de 
consultoria especializada nos setores agroalimentar, agrícola 
e florestal, juntaram-se pela segunda vez para a organização 
de um conjunto de seminários práticos dedicados à eficiência 
nos fatores de produção, rega e energia.

Foram quatro as sessões – três seminários práticos e um 
colóquio final, nas quais foram discutidos os seguintes temas:

  ▶  “SUSTENTABILIDADE+EFICIÊNCIA=VALOR da vinha e 
do vinho”;

  ▶  “SUSTENTABILIDADE+EFICIÊNCIA=VALOR do Olival & 
Azeite”; 

  ▶  “SUSTENTABILIDADE+EFICIÊNCIA=VALOR: O caso das 
culturas arvenses”; 

  ▶ “Criar valor na mudança 2018”. 
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III Jornadas Técnicas dos 
Sistemas de Apoio à Decisão

Em novembro decorreu a realização das III Jornadas Técnicas 
dos Sistemas de Apoio à Decisão na Agricultura de Regadio, 
que tiveram lugar no auditório da EDIA, numa organização 
conjunta com o Centro Operativo de Tecnologias do Regadio 
(COTR).

Porque a agricultura de regadio é uma atividade complexa, 
é essencial que o agricultor detenha um conhecimento 
efetivo da sua cultura, das suas necessidades e do impacto 
das suas intervenções, e informação e ferramentas de apoio 
que permitam ao regante realizar a sua atividade de forma 
sustentável.

As III Jornadas Técnicas sobre Sistemas de Apoio à Decisão 
na Agricultura de Regadio, realizaram-se num contexto de 
constante inovação tecnológica e de alterações climáticas 
que afetam a produção agrícola.

No âmbito da promoção para a discussão de temáticas 
estruturantes ao Alqueva, destaque-se também a organi-
zação de um Seminário Internacional dedicado à Escassez 
de Água, que reuniu um conjunto de especialistas nacionais 
e internacionais. 
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4.8. Capital Social da EDIA

A 31 de dezembro de 2018, o Capital Social da Empresa, 
integralmente subscrito e realizado, ascendia a 809.534.880 
EUR (composto por 161.906.976 ações), e é detido a 100% pelo 
Estado Português, através da DGTF. A variação ocorrida em 
2018 (280.233.480 EUR e 56.046.696 novas ações) decorre 
das seguintes emissões de ações com o valor nominal de  
5 EUR cada:

  ▶  Maio de 2018 – Emissão de 1.600.763 novas ações, 
com o valor nominal de 5 EUR cada, realizadas em 
numerário. O montante subscrito e realizado foi de 
8.003.815 EUR (29 de maio).

  ▶  Dezembro de 2018 – Emissão de 54.445.933 novas 
ações, com o valor nominal de 5 EUR cada, realizadas 
em numerário. O montante subscrito e realizado foi 
de 272.229.665 EUR (26 de dezembro).

Em dezembro de 2018 realizou-se ainda uma operação de 
realização de entrada de capital em numerário para cober-
tura de prejuízos no valor global de 33.473.247 EUR.
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5dimensão económica



5.1. Desempenho Económico

Abordagem de Gestão | 
Desempenho Económico

Explicação do tópico material e dos  
seus limites

A Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, 
EDIA, como se mencionou anteriormente, é uma sociedade 
anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem como 
missão a implementação, gestão e exploração do Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). O objetivo 
do desenvolvimento do Projeto Alqueva é a promoção do 
desenvolvimento económico e social de uma região profun-
damente deprimida, tendo em conta os diversos indicadores 
disponíveis. [103-1]

Por outro lado, a gestão das Infra-estruturas do EFMA tem 
de ser realizada de uma forma sustentável sob os pontos de 
vista técnico, ambiental e económico. Assim, a EDIA como 
entidade promotora e gestora do EFMA deverá apresentar 
resultados económico-financeiros, como empresa, que 
permitam assegurar o bom desempenho e sustentabilidade 
futura da sua operação. 

30.534 m€
Valor económico direto gerado

149 m€
Apoio financeiro  
do Estado

24.507 m€
Valor económico distribuído

698
Fornecedores

27.559 m€
Pagamentos a 
fornecedores
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Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

As receitas da Empresa e respetivos tarifários foram 
atempadamente fixados pelo Acionista Estado, dispondo a 
Empresa de pouca margem de manobra para alterá-los. [103-2]  

Ora veja-se:

1.   A receita proveniente das centrais hidroelétricas 
de Alqueva e Pedrógão ficou estabelecida com a 
assinatura do contrato de exploração das centrais 
hidroelétricas de Alqueva e de Pedrógão e de 
subconcessão do domínio público hídrico (por um 
período de 35 anos). Este contrato foi formalizado 
com a EDP, a 25 de outubro de 2007 e estipulou os 
termos da exploração da componente hidroelétrica 
das Infra-estruturas que integram o sistema 
primário do EFMA, e a subconcessão dos direitos 
de utilização privativa do domínio público hídrico 
associado (para fins de produção de energia elétrica 
e implantação de Infra-estruturas de produção de 
energia elétrica); e

2.   O Tarifário aplicável ao preço da água destinado 
à rega para uso agrícola fornecida pela EDIA no 
âmbito do serviço público de águas do EFMA que 
veio permitir à EDIA cobrar pela água foi ficado pelo 
Despacho n.º 9000/2010, de 26 de maio, atualizado, 
pelo Despacho n.º 3025/2017, de 11 de abril.

Há que referir que a atividade da EDIA, como empresa, está 
condicionada pelas decisões do acionista, o Estado, para o 
qual o desenvolvimento e aproveitamento do Alqueva é um 
instrumento para promover o desenvolvimento regional, e 
assim, a EDIA tem tomado uma série de opções, as quais 
poderiam ser equacionadas de outra forma, numa lógica 
estritamente empresarial.

Anualmente, a EDIA recebe do Acionista, instruções para a 
elaboração dos seus instrumentos previsionais de gestão, 
Plano de Atividades e Orçamentos e Plano Plurianual de 
Investimentos, preparando-se assim esses IPG’s de acordo 
com as metas e planos do Acionista Estado para o País e 
para os setores de atividade em que a EDIA está integrada.

A EDIA, como qualquer outra empresa, e sendo entidade do 
perímetro empresarial do Estado, tem uma área administra-
tiva-financeira, que assegura o controle das diversas variáveis 
que integram o desempenho económico. Pelos pressupostos 
atrás mencionados, as suas contas são auditadas, sendo 
publicado numa base anual o “Relatório e Contas”.

As contas da EDIA por um lado são também analisadas 
mensalmente pela Direção Geral de Orçamento (DGO), verifi-
cando se o orçamento das receitas e das despesas está dentro 
do previsto e garantindo a apresentação das devidas justi-
ficações dos desvios existentes. Por outro lado, a Empresa 
tem também de prestar contas ao Gabinete de Planeamento, 
Políticas e Administração Geral do MAFDR, como entidade 
coordenadora do Programa orçamental do MAFDR.
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Assim, tendo em conta as restrições existentes para o 
aumento das receitas e melhorar os resultados de exploração, 
a EDIA tem vindo a desenvolver uma série de atividades e 
projetos, com vista a delinear uma estratégia mercantil, que 
podemos sistematizar nos seguintes objetivos:

  ▶  Aumento dos volumes de água distribuídos, que se 
traduz também por uma diluição de custos fixos 
unitários;

  ▶  Diminuição de encargos, através de várias medidas 
tais como a instalação de várias centrais foto-
voltaicas junto às principais Infra-estruturas 
consumidoras de energia do EFMA;

  ▶  Criar condições para promover a sustentabilidade 
técnico-económica-ambiental junto dos clientes 
da EDIA, que passam, por exemplo, pela avaliação 
contínua das possibilidades de inovar e aumentar 
os níveis de serviço prestados;

Para atingir estes objetivos, a EDIA tem vindo a promover uma 
série de ações em diversas áreas, como sejam a operação 
do sistema, produção de energia, alargamento do perímetro 
de rega, promoção do regadio, apoio a clientes nas áreas 
agrícola e ambiental. Estas ações são realizadas a vários 
níveis, pelas diversas direções operacionais e, de uma forma 
agregada, representam o trabalho que é realizado pela EDIA 
do ponto de vista operacional, cuja descrição se encontra ao 
longo do presente relatório, e que se traduzem na melhoria 
do Desempenho Económico desta entidade. 

Avaliação da abordagem de gestão

Tendo em conta que as atividades realizadas pela EDIA contri-
buem para a melhoria do seu desempenho económico, há 
que referenciar o conjunto de indicadores e relatórios, quer 
internos, quer externos que esta entidade apresenta. [103-3]

A EDIA e a sua atividade são monitorizadas, do ponto de 
vista do desempenho económico, a nível externo por várias 
entidades, destacando-se aquelas que incidem diretamente 
sobre este indicador, como sejam o Revisor Oficial de Contas, 
a DGO, a CMVM e o Tribunal de Contas. Do ponto de vista da 
análise indireta sobre este indicador, mas com relevância, 
temos que salientar a informação referente às Campanhas 
de Rega e Recursos Hídricos que são fornecidas à Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Ministério 
de Agricultura (Autoridade Nacional do Regadio), Agência 
Portuguesa do Ambiente (Ministério do Ambiente), INE e 
CARAlqueva a qual é uma comissão de acompanhamento, 
composta por várias entidades do setor, onde têm assento 
os clientes da EDIA. 

Do ponto de vista interno, a EDIA reporta à DGO com uma 
periodicidade mensal e produz relatórios numa base trimes-
tral, semestral e anual em que além das atividades realizadas 
nas diversas áreas operacionais, se apresenta diversa infor-
mação relacionada com o Governo da Sociedade, tais como, 
a missão, objetivos e politicas, a estrutura de capital, os 
órgãos sociais, a organização interna e o controlo interno e 
gestão do risco.
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Por outro lado, são realizados relatórios de exploração, 
anualmente sobre as campanhas de rega anteriores, mere-
cendo a componente energética um relatório autónomo pela 
sua importância. Estes relatórios são elaborados no primeiro 
semestre de cada ano, permitindo que a administração tire 
conclusões e preconize ações com base nos mesmos.

 2016 2017 2018

Valor económico direto gerado 26.214.849 € 37.553.602 € 30.534.023 €

Valor económico distribuído 22.445.063 € 28.819.132 € 24.506.843 €

Valor económico retido 
(acumulado) 3.769.785 € 8.734.470 € 6.027.180 €

Volume de negócios 23.816.343 € 28.180.445 € 28.920.238 €

Resultado líquido - 14.076.369 € - 341.899 € - 3.935.067 €

EBITDA/vendas (%) 50% 38% 30%

Encargos com colaboradores 6.066.878 € 5.848.904 € 6.016.909 €

Pagamentos a fornecedores 39.422.533 € 76.070.612 € 27.559.108 €

Investimentos na comunidade - € - € - €

Imposto rendimento 95.086 € 92.173 € 87.338 €

Investimentos comunidade - € - € - €

[201-1]

Implicações financeiras e outros 
riscos e oportunidades para as 
atividades da organização decorrentes 
das alterações climáticas 

O Alentejo, região de implantação do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), onde a ocorrência cíclica 
de fenómenos climáticos como a ausência de pluviosidade e 
a existência de períodos prolongados de seca se faz sentir 
com regularidade, ocupa cerca de um terço do território 
Continental e caracteriza-se por ter uma baixa densidade 
populacional, envelhecimento e um PIB per capita abaixo da 
média nacional. [201-2]

Tendo em consideração que o Projeto Alqueva se encontra 
inserido numa região com um povoamento concentrado e 
uma condição periférica face à realidade nacional, a criação 
de condições de sustentabilidade de uma área alargada de 
regadio, onde se promove uma agricultura sustentável, aliada 
a uma gestão integrada e eficiente dos diferentes recursos 
(água, solo e energia), que vise a coesão social do território 
rural, contribui, de modo decisivo, para a minimização dos 
efeitos das alterações climáticas, a inversão da tendência 
de desertificação, a promoção e reforço do relançamento de 
uma nova dinâmica social e económica e, naturalmente, cria 
as bases para um futuro melhor da região de implementação 
do Projeto Alqueva e do próprio País.

Valor económico direto 
gerado e distribuído
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O reforço dos territórios de baixa densidade populacional 
pressupõe ainda, necessariamente, a diversificação da base 
económica regional e a promoção, orientação e fomento do 
seu desenvolvimento competitivo.

Por outro lado, e num contexto onde as alterações climá-
ticas são um cenário cada vez mais regular e a criticidade 
climatérica acentuadamente visível (com a ocorrência de 
vários períodos de seca severa e extrema nos últimos anos), 
o desenvolvimento da região está ainda condicionado por 
fatores como: 

  ▶  a evolução de políticas comunitárias limitadoras da 
agricultura de regadio; 

  ▶  os elevados custos energéticos associados ao 
processo de distribuição de água devido ao grande 
peso da componente de adução (e à imprevisibilidade 
da evolução das tarifas energéticas); 

  ▶  a artificialização do Rio Guadiana no troço Espanhol, 
condicionando as afluências a Alqueva, fortemente 
dependentes dos escoamentos a montante.

Um ordenamento do território mais sustentado e equilibrado, 
através do incremento do rendimento económico da região, 
com a substituição de culturas de sequeiro por culturas 
regadas que induzem uma mais valia importante e suscetível 
de promover novas dinâmicas económicas (fundamentais 
para o combate ao despovoamento e apoio a um cenário 
demográfico mais favorável) contribui, de modo decisivo, 
para o aumento da coesão social da região, garantindo 
que o enorme investimento público realizado em Alqueva é 

utilizado e posto ao seu serviço, reforçando o potencial e 
capacidade económica regional e nacional.

Este papel indutor e normalizador das irregularidades ante-
riormente existentes na região tem vindo a ser veiculado 
pelo Empreendimento de Alqueva através das suas múltiplas 
valências, com principal enfoque para a atividade agrícola 
e agroindustrial. Indique-se, neste sentido, o importante 
acréscimo na produção alimentar diretamente decorrente 
do Projeto, designadamente, com o significativo aumento da 
agricultura de regadio e da pecuária.

É neste contexto que a atividade agrícola veiculada pelo 
Projeto Alqueva tem, e continuará a ter, de futuro, uma 
importância fundamental numa região que, apesar de 
possuir uma densidade demográfica de apenas 5% da popu-
lação nacional, ocupa uma área que se estende por cerca de 
10.000 km2, abrange 20 concelhos de Portugal Continental 
e representa mais de três quartos da superfície das zonas 
rurais. Relembre-se ainda que em Portugal o SEE agrícola, 
em conjunto com a atividade florestal, ocupa uma área 
superior a 70% da superfície do continente gerando aproxi-
madamente 2% do PIB nacional.
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O alargamento da área beneficiada a par da concretização de 
projetos de energias renováveis (de que é exemplo o projeto 
de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo com 
vista à redução dos encargos energéticos), em paralelo com 
as centrais hidroelétricas e mini-hídricas, e a evolução para 
uma frota de veículos elétricos são alguns dos principais 
vetores de desenvolvimento com vista à sustentabilidade 
energética e ambiental de Alqueva no longo prazo.

Por último, refira-se a condicionante, associada a eventuais 
alterações climáticas, nas disponibilidades de água. Sendo 
a água um bem reconhecidamente escasso, na região Alen-
tejo, antes de Alqueva, essa escassez assumia proporções 
significativas. A reserva estratégica de água criada com a 
construção da barragem de Alqueva, o primeiro passo – e 
fundamental – para a instalação do EFMA, veio permitir a 
supressão de uma necessidade ancestral e a minimização 
dos efeitos da seca na área de influência do Projeto, capaz 
de garantir a sua regular distribuição a um conjunto de ativi-
dades na zona de influência do Empreendimento.

2016 2017 2018

Fundos comunitários 8.722.210 € 12.144.826 € 74.440 €

PIDDAC -483.208 € 1.052.250 € 0 €

Fundo de Coesão 5.566.923 € -190.830 € 4.705 €

FEADER -2.738.179 € 5.962.750 € 69.735 €

FEDER 5.628.379 € 5.277.836 € 0 €

Total Geral 16.696.125 € 24.246.833 € 148.879 €

[201-4]

Apoio financeiro recebido pelo governo
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5.2. Impactes Económicos  
Indiretos

Abordagem de Gestão | 
Impactes Económicos Indiretos

Explicação do tópico material 
e dos seus limites

O objetivo da implementação do Projeto Alqueva é a 
promoção do desenvolvimento económico e social de uma 
região profundamente deprimida, tendo em conta os diversos 
indicadores disponíveis. Este indicador é muito importante, 
porque reflete o maior ou menor sucesso do impacte do 
investimento realizado. [103-1]

A atividade da EDIA, tal como foi referido anteriormente, 
passa pela criação de condições de sustentabilidade, não só 
da sua operação, como também dos seus clientes e da popu-
lação em geral, o que se vai traduzir na criação de condições 
para o desenvolvimento económico gerado pelo projeto.

Estes impactes por natureza são sempre difíceis de identi-
ficar e quantificar, além de que é sempre complexa a tarefa 
de determinar a área de influência exata deste projeto. Com 
efeito, à medida que nos afastamos da área de realização do 
investimento, o seu impacte vai-se diluindo até ser residual.

Nesse sentido a EDIA para obter um melhor conhecimento 
da sua área de intervenção no âmbito da classificação e 
inventariação das áreas de regadio ao longo da sua atividade 
tem dado continuidade ao processo de recolha e sistema-
tização de informação, através da realização de inquéritos 
aos beneficiários (regantes e não regantes), dos perímetros 
de rega em exploração e à inserção dos dados no CIEFMA 
– Comercial.

A EDIA tem vindo também a participar em diversas comis-
sões e grupos de trabalho que visam estudar e acompanhar a 
evolução dos setores de atividades onde se encontra inserida, 
água, energia, ambiente, sistemas de informação, turismo, 
desenvolvimento regional, entre outros, permitindo-lhe de 
forma ativa, sempre que é possível, participar nas tomadas 
de decisão relacionadas com esses sectores.

De igual forma tem vindo a dotar os seus colaboradores do 
Know-how necessário facultando-lhes ações de formação 
em áreas tão abrangentes como o ambiente, agricultura, 
sistemas de informação, responsabilidade social, museo-
logia, relações públicas, línguas, manuseamento de máquinas 
agrícolas, recursos humanos, direito, contabilidade, gestão 
financeira, relações públicas e legislação de proteção de 
dados.
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Por outro lado, já em 2015 a EDIA encomendou o estudo 
“Impacte do Projeto Alqueva na Economia Nacional” à 
empresa “Augusto Mateus e Associados” com o objetivo de 
medir os impactes verificados até então e elaborar a previsão 
dos impactes futuros.

Esta é uma abordagem que, utiliza matrizes multiplicadoras, 
pretendendo identificar e quantificar os diferentes impactes 
da realização do projeto na Economia Nacional.

Tendo em conta o cariz desta análise, a mesma deverá ser 
realizada mais espaçadamente no tempo, devendo-se, no 
entanto, procurar, numa base anual utilizar indicadores 
proxy que nos darão um overview sobre as diversas tendên-
cias ocorridas.

Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

A EDIA tem na sua missão, a promoção do desenvolvimento 
da região de Alqueva, sendo, como foi referido anterior-
mente, a promoção da sustentabilidade dos seus clientes e 
da população em geral um dos seus desígnios. [103-2]

Os grandes objetivos, que vão contribuir para alcançar o 
desenvolvimento económico são os seguintes:

  ▶  Assegurar as boas condições de exploração da 
reserva estratégia de água Alqueva Pedrógão e do 
sistema global de distribuição de água do EFMA;

  ▶  Garantir a minimização dos impactos ambientais, 
patrimoniais e sociais negativos causados pela 
construção e exploração do EFMA;

  ▶  Cumprir os compromissos assumidos nas diversas 
fases de implementação do Empreendimento, 
como sejam, os associados aos projetos especiais 
do Parque de Natureza de Noudar, do Museu da Luz 
e dos Sistemas de Informação do Empreendimento;

  ▶  Aumento da área regada, através do financiamento 
do PNRegadios;

  ▶  Redução dos encargos energéticos através da 
instalação de centrais fotovoltaicas próximo 
das principais Infra-estruturas consumidoras de 
energia do Empreendimento (estações elevatórias 
e sobrepressoras);

  ▶  Implementação de atividades complementares à 
agricultura de regadio, como sejam fornecedores 
de produtos e serviços, e instalação da componente 
agroindustrial; e

  ▶  Promover medidas que visem o combate às 
alterações climáticas, através de uma exploração 
sustentável dos recursos, tais como, a promoção de 
novos fluxos circulares de reutilização, restauração 
e renovação dos recursos (economia circular).
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Assim, conjuntamente com empresários locais, investidores 
externos, associações de produtores, municípios, outros 
organismos do estado (nacionais e regionais), entidades do 
Sistema I & D bem como outros stakeholders, a EDIA tem 
desenvolvido uma série de atividades, das quais destacamos:

  ▶  Implementação de planos de monitorização e 
observação das Infra-estruturas avaliando perio-
dicamente as suas condições estruturais e de 
funcionamento;

  ▶  Desenvolvimento de medidas de combate às 
espécies invasoras (jacinto de água, mexilhão zebra, 
entre outras);

  ▶  Aquisição de estações automáticas de monitorização 
da qualidade da água;

  ▶  Realização de ações de acompanhamento ambiental 
e patrimonial da zona de intervenção da Empresa;

  ▶  Sessões de informação e divulgação de boas 
praticas ambientais junto dos seus clientes, de 
estabelecimentos de ensino, entre outros;

  ▶  Participação em projetos transfronteiriços na área 
do ambiente, do desenvolvimento regional e do 
património;

  ▶  Participação de projetos ao Fundo Ambiental 
relacionados com a economia circular;

  ▶  Participação em projetos europeus de I&D nas suas 
áreas de atividades, permitindo a partilha de expe-
riências e o desenvolvimento conjunto de soluções 
para alguns problemas/dificuldades detetados;

  ▶  Dinamização do mercado fundiário (apoio aos 
proprietários e a investidores), por via do conheci-
mento exaustivo dos proprietários de Alqueva e das 
intenções, possibilitando a criação de base de dados 
com áreas disponíveis e recetoras de investimento 
agrícola;

  ▶  Apoio ao agricultor/investidor de Alqueva através 
do fornecimento de informação técnico-económica 
relevante para o desenvolvimento agrícola, bem 
como apoio ao desenvolvimento de ações de 
experimentação e divulgação de novas técnicas e/
ou culturas;

  ▶  Diminuição dos custos de contexto a poten-
ciais investidores através de articulação com as 
autarquias locais e outras entidades (ex.: AICEP 
GlobalParques) no sentido de facilitar o desenvol-
vimento de atividades complementares ao setor 
agrícola ou permitir a implementação de projetos 
integrados;

  ▶  Apoio ao regadio na pequena propriedade, tipologia 
fundiária que apresenta maiores dificuldades na 
reconversão ao regadio, por via de um conjunto de 
atividades relacionadas com o desenvolvimento de 
novas fileiras (Academias), associativismo (Centros 
de Competências), realização de emparcelamento 
natural e comercialização.
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Avaliação da abordagem de gestão

A abordagem levada a cabo pela EDIA tem atingido sucesso 
absoluto, como se pode comprovar quer pelos resultados 
obtidos nos indicadores anteriores bem como pela análise 
intermédia do EFMA elaborada por “Augusto Mateus & Asso-
ciados”. [103-3]

Cumpre assinalar que, o mérito é dos empresários que 
promoveram o desenvolvimento de uma vasta região com 
a “chegada da água”. A EDIA, conjuntamente, com os outros 
stakeholders contribuiu para a criação de um ambiente 
propício ao desenvolvimento da região. Por outro lado, há 
que referir que boa parte do (in)sucesso do desenvolvi-
mento económico da região está dependente, além do 
contexto económico mundial, de um conjunto de políticas 
europeias e nacionais que serão sempre determinantes para 
os empresários.

A EDIA, tem começado a tentar monitorizar o desenvolvi-
mento económico regional, o qual não é devido unicamente 
à implementação do EFMA. Por outro lado, há que referir que 
a informação estatística existente, do INE, se encontra muito 
agregada por setores, é recolhida com um grande espaça-
mento de tempo ou incide sobre uma zona geográfica que 
não é coincidente com a área de influência do EFMA, o que 
dificulta o seu levantamento e tratamento

No entanto, do ponto de vista agrícola, e nalgumas situações 
agroindústrias, como no caso dos lagares existe informação 
disponível, oriunda em parte da área de exploração da EDIA, 
que permite ter uma perspetiva do impacte nestes setores da 
implementação do EFMA, que se consubstancia no “Anuário 
Agrícola de Alqueva”, publicado todos os anos. 

Desenvolvimento e impacte de 
investimentos em Infra-estruturas 
e serviços oferecidos  [203-1]

1. Apoio a um conjunto de atividades e eventos, que se 
traduzem na partilha e divulgação de conhecimento com 
o objetivo de promover a utilização de melhores práticas 
(sustentáveis) pelos stakeholders.

14.º CONGRESSO DA ÁGUA

No âmbito da programação do 14º Congresso da Água, orga-
nizado pela Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, 
APRH, que teve lugar em Évora de 7 a 10 de março, realizou-
-se uma visita técnica a Infra-estruturas do EFMA, ocupando 
todo o dia.

Face à ligação que a temática da água tem com o Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de Alqueva, e ainda a relação 
institucional entre a APRH e a EDIA, a Empresa assumiu os 
custos desta visita em troca de um espaço expositivo no 
local do Congresso.
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CONGRESSO NACIONAL DE REGA E DRENAGEM

Organizado pelo Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio 
(COTR) em conjunto com a Sociedade de Ciências Agrárias 
de Portugal, DGADR, FENAREG e outros parceiros, realizou-
-se em Monte Real, dias 27 a 29 de junho, a 7ª edição do 
Congresso Nacional de Rega e Drenagem.

À EDIA patrocinou o evento com uma verba de 1.000,00€,  
mil Euros

SEMINÁRIO INTERNACIONAL “A ÁGUA.  
GERIR A ESCASSEZ, UMA OPORTUNIDADE?”

Na sequência da realização do seminário Internacional  
“A Água. Gerir a escassez, uma oportunidade?”, promovido 
pela EDIA em abril, e para garantir a operacionalização do 
mesmo, propõe-se que ao mesmo seja atribuída uma verba 
até 8.000,00€ para cobrir as despesas.

FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Na sequência da presença portuguesa no Fórum Mundial 
da Água, a ter lugar em Brasília, Brasil, foi a EDIA convidada 
pela organização do pavilhão de Portugal, LNEC, a integrar 
a lista de patrocinadores do espaço “Sustentabilidade Inte-
ligente para o Futuro da Água”, um stand com 2167 m2 onde 
se pretende criar uma montra das melhores capacidades 
nacionais nesta área, sendo Alqueva uma das imagens em 
destaque.

2. Apoio a entidades regionais que prestam serviços nas 
áreas sociais e culturais, permitindo melhorar as condições 
de vida das populações na área de influência do EFMA.

ASSOCIAÇÃO ALENTO

A Alento é uma Associação sem fins lucrativos que faz 
formação Acreditada e Certificada em Reanimação Cárdio 
Respiratória, sendo o seu grupo de instrutores constituído 
por médicos e enfermeiros de vários hospitais, na sua maioria 
da região Centro e Sul do País. 

A Associação foi constituída como escola de formação em 
1998 estando certificada pelo Conselho Europeu de Ressus-
citação (ERC); Conselho Português de Ressuscitação (CPR); 
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); e Direção 
Geral do Emprego e das relações do trabalho (DGERT).

Esta Associação conta com um longo histórico de atividade, 
quer nas Escolas, quer nos Municípios, levando a “mancha” 
do Suporte Básico de Vida ao máximo número possível de 
interessados.

À semelhança do ano passado, esta Associação vai levar a 
efeito na próxima Ovibeja, uma ação de sensibilização para o 
publico em geral tendo a EDIA contribuído com a entrega de 
150 sacolas de pano para distribuição na ação. 
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UNIDADE COORDENADORA FUNCIONAL DE DIABETES 
DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE BEJA

A Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes da Unidade de 
Saúde Familiar de Beja, UCFDBA, com uma equipa multidisci-
plinar constituída por médicos, enfermeiras, nutricionistas e 
psicólogos, organizou uma atividade de educação terapêu-
tica para os jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1, com mais 
de 24 anos de idade.

Esta atividade desenrolou-se no fim de semana de 19 e 20 
de maio, junto à albufeira de Alqueva, e envolveu cerca de 30 
jovens e 10 profissionais de saúde.

A EDIA disponibilizou as sacolas de pano para esta ação.

FESTIVAL GIACOMETTI

A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, realizou nos dias 
1, 2 e 3 de junho a primeira edição do Festival Giacometti, um 
evento com uma programação diversa nas áreas da música, 
gastronomia, arte, antropologia e cinema. 

O Festival Giacometti pretende tornar-se um eixo importante 
no panorama cultural português e em simultâneo contribuir 
positivamente para o debate social e ambiental no mundo. 

Uma das iniciativas integradas no Festival Giacometti é 
o Despique da Popia, com a realização de um mercado e 
concurso de popias, com o objetivo de promover este produto 
da gastronomia tradicional. 

A EDIA patrocinou este evento atribuindo um prémio tradu-
zido num voucher de 1 noite para 2 pessoas no Parque de 
Natureza de Noudar para atribuição ao primeiro classificado 
do referido concurso.

COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DE CIDADÃOS INADAPTADOS

No âmbito das comemorações dos 40 anos, a CERCI Beja, 
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadap-
tados, realizou o X Festival Taurino e cujas receitas reverteram 
na integra para esta instituição.

Tratando-se de uma instituição de utilidade pública da cidade 
de Beja, cuja ação é de relevante importância para a região 
no apoio à pessoa com deficiência, a EDIA patrocinou esta 
iniciativa com uma verba de 500,00€, quinhentos euros.

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

O projeto “Arte numa Perspetiva Diferente”, resultado da 
parceria entre a EDIA e o CPCB – Centro de Paralisia Cerebral 
de Beja comemorou em 2018, 17 anos de existência. 

Inicialmente pensada com o objetivo de promover e divulgar 
anualmente uma exposição de pintura, esta iniciativa é hoje 
um dos momentos altos do ano para os utentes do CPCB que, 
ao verem reconhecido o seu mérito, sentem-se motivados 
para continuar a desenvolver trabalho. 
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À semelhança dos últimos anos os quadros ficarão expostos 
na entrada do edifício, o que permite uma maior visibilidade 
da exposição.

Em relação a custos, há a considerar 1026,40€ + IVA para 
despesas de emolduramento na Vidreira Narciso e 200,00€ 
(IVA incluído) para o beberete a servir pela empresa que 
explora o refeitório da EDIA.

O valor total das vendas reverteu na integra para o Centro de 
Paralisia Cerebral de Beja.

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME — APOIO

O Banco Alimentar contra a Fome, de Beja, é uma instituição 
que apoia 50 outras instituições no Distrito, proporcionando 
auxílio regular a cerca de 5 mil pessoas, através da atribuição 
de um cabaz mensal de secos e, nos meses em que há dispo-
nibilidade, uma quantidade variável de alimentos frescos.

Como forma de apoio, a EDIA disponibiliza, através de volun-
tariado de alguns colaboradores e viaturas da empresa a 
recolha de bens.

APOIO A ASSOCIAÇÕES  
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

A EDIA é sócia das 20 corporações de bombeiros voluntários 
da área de influência de Alqueva, nomeadamente: Mourão; 
Ferreira do Alentejo; Portel; Barrancos; Beja; Reguengos de 
Monsaraz; Elvas; Alandroal; Évora; Serpa; Cuba; Mértola; 

Vidigueira; Alvito; Viana do Alentejo; Alcácer do Sal; Grândola; 
Santiago do Cacém e Aljustrel, contribuindo com um valor 
anual de quota acima dos valores convencionais.

Desde 2004, em reconhecimento da importância que os 
Bombeiros Voluntários ocupam enquanto Associações 
Humanitárias e das dificuldades que encontram na sua ativi-
dade, a EDIA entrega a cada uma das 20 associações um 
valor monetário superior à cota de cobrada aos sócios. 

Impactes económicos indiretos 
significativos [203-2]

Os impactos económicos indiretos gerados pela atividade da 
EDIA são significativos e manifestam-se de uma forma diver-
sificada, quer no tecido económico, quer do ponto de vista 
social. Por outro lado, o alcance geográfico destes impactes 
é variável, concentrando-se, como seria de esperar, na área 
de realização direta do projeto.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva foi imple-
mentado com o objetivo de criar impactes económicos e 
sociais significativos principalmente na região, por via do 
fornecimento de água, o qual permite desenvolver uma 
série de atividades económicas associadas, principalmente, 
à agricultura de regadio, que se traduz num aumento da 
produção, de rendimento e de empregos. Por outro lado, a 
garantia de fornecimento de água numa região deprimida, 
quer para abastecimento humano, quer para a realização de 
outras atividades económicas gera um impacte económico 
social, que acresce aos impactes referidos anteriormente.
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A EDIA como entidade gestora do Aproveitamento de Alqueva, 
sendo responsável pelo fornecimento de água a uma série 
de atividades referidas anteriormente, pela sua atividade 
vai gerar impactes económicos indiretos na sua área de 
influência. 

A identificação e quantificação destes impactes nem sempre 
é fácil, por uma série de razões, podendo-se referir, no entanto 
os seguintes valores indicativos, extraídos do Estudo reali-
zado pela empresa “Augusto Mateus & Associados” em 2015. 

Assim, para a agricultura de regadio foram estimados os 
seguintes impactos:

  ▶  Valor bruto da Produção sextuplicou, com um 
acréscimo de 340 milhões de euros;

  ▶  Valor Acrescentado Bruto aumentou 10 vezes, com 
um acréscimo de 254 milhões de euros;

  ▶  Aumento do volume de Mão de Obra foi de 241%, 
equivalente a mais 7.517 postos de trabalho, 
triplicando a sua produtividade.

De acordo com o mesmo estudo, no que diz respeito ao setor 
agroalimentar, verificaram-se os seguintes impactes: 

  ▶  Valor bruto da Produção com um acréscimo de  
250 milhões de euros;

  ▶  Valor Acrescentado Bruto com um acréscimo de  
56 milhões de euros;

  ▶  Aumento do volume de emprego em cerca de  
1000 postos de trabalho;

  ▶ Melhoria do Saldo Externo em 191 milhões de euros.
No setor do turismo, o EFMA poderá ter um efeito em termos 
de produção anual que está a estabilizar em torno de 60 
milhões de euros representando um acréscimo de emprego 
na ordem dos 150 postos de trabalho.

No que respeita à produção de energia o impacto médio 
deverá andar em torno dos 70-80 milhões de euros por ano. 

A estes impactos diretos destas atividades beneficiadas 
diretamente pela disponibilização de água, haverá que 
acrescentar um conjunto de impactos indiretos, noutras 
atividades económicas complementares, cuja quantificação 
se afigura mais complexa. 
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5.3. Anticorrupção

Abordagem de Gestão | Anticorrupção 

Explicação do tópico material 
e dos seus limites

A atividade da EDIA encontra-se, à semelhança de outras 
organizações, sujeita a situações que a podem afetar adver-
samente, particularmente em contextos de mudança como 
o que atravessamos. Torna-se assim necessário que as orga-
nizações consigam desenvolver estratégias de convivência 
com a incerteza, nomeadamente antecipando as ameaças, 
mas também identificando as oportunidades, que podem 
afetar a persecução dos seus objetivos.

A gestão de risco é uma ferramenta da Governação, incorpo-
rada em todos os processos internos constituindo um desafio 
transversal a todos os trabalhadores da empresa. [103-1]

Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

A EDIA dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas que identifica as principais 
áreas que, potencialmente, poderão ser sujeitas à ocorrência 

de atos de corrupção, bem como os respetivos riscos daí 
decorrentes e os controlos instituídos pela empresa visando 
a sua mitigação. Pretende também reforçar a cultura da 
empresa e respetivos trabalhadores no que respeita a 
comportamentos éticos e boas práticas no relacionamento 
comercial com clientes, fornecedores e demais entidades.

Todos os colaboradores assinaram uma declaração relativa 
ao(s) potencial(ais) conflito(s) de interesse(s) que podem 
surgir no exercício das respetivas funções.

A atribuição de doações e patrocínios é analisada ao pormenor 
e inscreve-se numa política mais vasta de responsabilidade 
social. A empresa procura, por um lado, ter a maior diversi-
dade possível na atribuição de doações e patrocínios e, por 
outro, atuar no âmbito da sua política de responsabilidade 
social.

Acresce o controlo que é efetuado através dos organismos 
públicos (IGF) quanto à atribuição de donativos, estando a 
EDIA obrigada ao respetivo reporte anual, conforme definido 
na Lei 64/2013, de 27 de agosto. [103-2]

Avaliação da abordagem de gestão

A EDIA realiza a monitorização e avaliação regular dos indi-
cadores associados a este tópico através de um Relatório 
Anual sobre a Execução do Plano de Prevenção dos Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas. [103-3]
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Sistema de Controlo de Riscos 

A EDIA pretende alcançar uma gestão integrada do risco, no 
sentido de uma cultura integrada em processos consistentes 
dispersos pela Empresa, que permitam uma gestão integral 
e central, otimizando o nível de risco que pode ser assumido 
no cumprimento dos seus objetivos.

A gestão de risco deve constituir uma ferramenta da 
Governação, incorporada em todos os processos internos, 
constituindo um desafio transversal a todos os trabalha-
dores da Empresa.

O sistema de Controlo de Riscos encontra-se disponível para 
consulta AQUI.

Atividades analisadas quanto aos 
riscos relacionados com corrupção 

A EDIA criou o seu plano de prevenção de riscos de corrupção 
e infrações conexas, em dezembro de 2009, e foi revisto em 
2015, que contém os seguintes elementos: [205-1]

  ▶  Identificação dos riscos de corrupção e infrações 
conexas, relativamente a cada área ou departamento;

  ▶  Com base na identificação dos riscos, foram identi-
ficadas as medidas que previnam a sua ocorrência 
(por exemplo, mecanismos de controlo interno, 
segregação de funções, definição prévia de critérios 
gerais e abstratos, designadamente na concessão 
de benefícios públicos e no recurso a especialistas 
externos, nomeação de júris diferenciados para 
cada concurso, programação de ações de formação 
adequadas, etc.,);

  ▶  Definição e identificação dos vários responsáveis, 
envolvidos na gestão do plano, sob a direção do 
órgão dirigente máximo
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6.1. Energia

Abordagem de Gestão | Energia

A eficiência energética tem vindo a constituir em termos 
nacionais, uma prioridade na definição de medidas de política 
no âmbito do setor energético. O investimento em medidas 
de eficiência energética apresenta uma das melhores rela-
ções custo-benefício para a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. [103-1, 103-2 e 103-3]

Em Alqueva, os elevados valores de potência instalada (cerca 
de 180 MW em pleno) e de consumo energético estimado, 
associados à distribuição dos 620 hectómetros cúbicos de 
água concessionados, constituem um desafio permanente 
para a sustentabilidade do EFMA e para a viabilidade da tarifa 
praticada para o serviço de distribuição de água enquanto 
fator de produção dos beneficiários.

Na EDIA, a questão energética na adução e distribuição de 
água tem sido uma preocupação e um desafio constante de 
melhoria, seja ao nível do planeamento e projeto, seja ao 
nível da construção e exploração, procurando tirar partido 
da “curva de aprendizagem” que este grande Empreendi-
mento vai permitindo ao longo das suas diversas fases de 
implementação e de maturidade. Acresce que a diminuição 
do consumo energético que acarreta o uso de combustíveis 
fósseis e consequentes emissões de CO

2 é um compromisso 
de todos para um futuro mais sustentável.

25%
Energia produzida 
– Mini-hídricas

28%
Inferior a 2017

448.207 GJ
Consumo energia Na componente de exploração do EFMA promove-se o uso 

eficiente da energia e do recurso água, através do apoio de 
programas de software especialmente preparados para o 
efeito, habilitados a regrar e otimizar a adução das grandes 
massas de água dos diversos circuitos hidráulicos do EFMA 
do modo mais eficiente. Em paralelo, tem havido uma grande 
preocupação de aplicação e indução de boas práticas, através 
da utilização sempre que possível das horas de vazio para 
o funcionamento das estações elevatórias, da aplicação de 
tarifário Tri-horário segregado em função das horas de uso, do 
contacto próximo com o beneficiário, da passagem de infor-
mação relevante ao regante através do Portal do Regante, 
no sentido do uso mais eficiente da água e dos sistemas de 
rega na rede terciária.

A otimização dos encargos energéticos das Infra-estruturas 
torna-se um imperativo para a EDIA, enquanto empresa 
gestora do Sistema Global de Rega de Alqueva.

Face ao que é a realidade de Alqueva, com uma grande 
bombagem primária à entrega, à qual se junta uma bombagem 
secundária nos perímetros aduzidos em alta pressão, a sua 
exploração implica um consumo de energia por m3 de água 
aduzido elevado. Acresce que esta energia é introduzida no 
sistema em diversos escalões. 
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Desde 2012, que a EDIA faz anualmente, uma avaliação 
económico-financeira da exploração das suas redes de 
rega. Na análise dos encargos de exploração e conservação 
das redes primária e secundária são incluídos os encargos 
energéticos (fixos e variáveis), os encargos de conservação 
e manutenção, o trabalho especializado e os gastos com 
pessoal.

Consumo de energia dentro da organização

A EDIA consome principalmente energia elétrica, corres-
pondeu no ano de 2018 a 98,5% do consumo total da empresa. 
[302-1]

A sua evolução anual por tipo de energia foi a seguinte:
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CONSUMO DE ENERGIA – GJ 2016 2017 2018

Gasóleo 7.192 6.517 6.584

Eletricidade – Edifícios 997 1.026 1.015

Eletricidade – Exploração 381.536 617.200 440.609

Total 389.724 624.743 448.207

CONSUMO DE ELETRICIDADE – EXPLORAÇÃO (GJ)

CONSUMO DE GASÓLEO (GJ)

CONSUMO DE ELETRICIDADE – EDIFÍCIOS (GJ)

106



ENERGIA HIDROELÉTRICA – GJ 2016 2017 2018

Produzida* (mini-hídricas) 28.591 32.611 31.154

Consumida** – exploração 87.201 120.204 91.099
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NOTA METODOLÓGICA – CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA EM (GJ):

GASÓLEO (GJ/ano)
= Consumo gasóleo l/ano x 0,036 GJ/L

EDIFÍCIOS (GJ/ano)
= Consumo kW x 0,0036 GJ/kW

EXPLORAÇÃO (GJ/ano)
= Consumo kW x 0,0036 GJ/k

ENERGIA HIDROELÉTRICA (GJ)
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6.2. Emissões

Abordagem de Gestão | Emissões

Explicação do tópico material 
e dos seus limites

O objetivo da implementação do Projeto Alqueva é a promoção 
do desenvolvimento económico e social de uma região 
profundamente deprimida. Este desenvolvimento terá de 
ser sustentável a curto, médio e longo prazo nas diversas 
óticas, como sejam financeiras, técnica e ambiental.

Num contexto de alterações climáticas, motivadas, em 
larga medida, pela atividade humana, a EDIA como entidade 
gestora do EFMA tem como desígnio atuar na causa principal, 
nomeadamente as emissões de gases de efeito de estufa, 
quer a nível da operação do sistema, quer procurando acon-
selhar os seus stakeholders a adotarem melhores práticas.

Com efeito, a implementação do EFMA, e a sua operação tem 
impactes incontornáveis a vários níveis, devendo a EDIA como 
entidade gestora monitorizá-los no sentido de potenciar os 
impactes positivos e minimizar os impactes negativos. [103-1]

Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

A implementação do EFMA tem diversos impactes, como foi 
referido anteriormente, na área energética. Assim, por um 
lado, está a ser produzida de energia hidroelétrica, por via 
das centrais existentes nas principais barragens do sistema, 
como sejam Alqueva e Pedrógão, ou pela instalação de mini-
-hídricas em locais apropriados para o efeito.

Por outro lado, há que referir que a adução de água das 
albufeiras situadas no rio Guadiana, aos consumidores 
finais implica grandes encargos de energia, uma vez que às 
elevadas dimensões dos volumes em causa temos de referir 
as significativas alturas a vencer. Por outro lado, em parte da 
área de rega, é fornecida energia adicional, uma vez que os 
recursos hídricos são fornecidos em regime de alta pressão.

Desta forma, foram instaladas estações elevatórias junto aos 
reservatórios intermédios, no sentido de fornecer energia 
para a adução de recursos hídricos.

Face, quer aos crescentes consumos energéticos, quer ao 
facto de a energia utilizada nas estações elevatórias ser 
proveniente da rede elétrica nacional, da qual se estima que 
o coeficiente de transformação atual seja de 0,4 kg C0

2/kWh, 
a EDIA tem iniciado um projeto em larga escala de energia 
fotovoltaica, a qual neste momento, ainda se encontra numa 
fase embrionária.

28.150 CO2eq(t)
Emissões indiretas GEE

29%
Inferior a 2017GEE

8%
Inferior a 2016

488 CO2eq(t)
Emissões diretas GEE
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Assim, neste momento, existem Infra-estruturas junto à 
Barragem de Alqueva e na sede da EDIA, bem como painéis 
flutuantes em reservatórios intermédios, junto de estações 
elevatórias, as quais já produziram, em 2018, cerca de 650 
MWh. A EDIA tem vindo a lançar os processos, por forma 
a que, no futuro, em situação de cruzeiro, a produção de 
energia fotovoltaica ascenda a 90.000 MWh.

Esta produção de energia fotovoltaica conjugada com a 
produção de energia hidroelétrica contribuiu para que a EDIA 
na sua operação tivesse tido um grau de autossuficiência de 
8%, valor este que ascende a 54% na Sede. 

Outra frente de atuação da EDIA neste domínio prende-se com 
o consumo de combustíveis fósseis no âmbito da operação, 
e mais concretamente, da sua frota automóvel. Em 2018, 
das 68 viaturas utilizadas, 8 eram veículos elétricos. Estes 
veículos, como têm uma autonomia mais reduzida são utili-
zados preferencialmente em trajetos mais curtos os quais, 
para 2018, ascenderam a 57.000 km, face a 2,2 milhões de 
km no total. Espera-se que, à medida que seja possível, o 
peso da utilização deste tipo de veículos venha a aumentar 
no futuro.

A EDIA tem consciência de que, apesar do trabalho que tem 
vindo a desenvolver no sentido de diminuir o nível de emis-
sões de GEE ainda existe um longo caminho a percorrer nesta 
área.

Paralelamente, a EDIA tem vindo, conjuntamente com outras 
entidades, a promover a divulgação de melhores práticas 
junto dos seus stakeholders, mais concretamente regantes, 

no sentido de utilizar mais eficientemente os seus recursos, 
água, energia e outros inputs, o que se vai traduzir por uma 
diminuição das emissões de carbono. [103-2]

Avaliação da abordagem de gestão

A estratégia preconizada pela EDIA afigura-se a mais 
adequada face à situação atual, quer no que diz respeito às 
suas próprias emissões, quer no que diz respeito às emis-
sões provenientes dos seus stakeholders.

Enquanto que o primeiro tipo de emissões, mais concre-
tamente a determinação dos diferentes tipos de energia 
consumida é perfeitamente controlado e monitorizado pela 
EDIA, as emissões dos seus stakeholders dependem em 
larga medida destes e são mais difíceis de quantificar.

No entanto, a EDIA, conjuntamente com outras entidades 
e com os próprios agricultores, encontra-se a caminho de 
promover e criar uma eventual certificação das culturas e 
das explorações agrícolas que desenvolvam as melhores 
práticas e consequentemente reduzam as emissões de gases 
de efeito de estufa.

Paralelamente, a EDIA propõe-se realizar com agricultores e 
entidades do Sistema I & D, estudos, financiados por candida-
turas, que têm como objetivo determinar o verdadeiro valor 
das emissões de GEE pelos sistemas agrícolas, identificação 
de melhores práticas e sua divulgação. [103-3]

109



Emissões diretas de gases com efeito  
de estufa

O âmbito deste indicador refere-se especificamente a 
emissões diretas de GEE provenientes de todas as fontes 
pertencentes ou controladas pela organização. [305-1]

No caso da EDIA, tais fontes de emissões incluem o trans-
porte de materiais, produtos, empregados e clientes. Estas 
emissões resultam da queima de combustíveis em fontes 
móveis de combustão – Gasóleo, desde 2015 que a frota da 
EDIA é toda a Diesel. 

533

483 488

2016 2017 2018
Gasóleo

Emissões indiretas de gases com efeito  
de estufa

Para a EDIA, como em muitas organizações, as emissões 
indiretas de gases de efeito de estufa provenientes da aqui-
sição de energia são muito maiores que as suas emissões 
diretas de GEE. [305-2]

Relativamente à atividade principal da EDIA - distribuição 
de água - as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de eletricidade, foram as seguintes 
nos últimos 3 anos:

2016 2017 2018

 24.376

 39.432

 28.150

Eletricidade - Exploração

EMISSÕES DIRETAS DE GEE – C02eq (t)

EMISSÕES INDIRETAS DE GEE – C02eq (t)
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EMISSÕES INDIRETAS DE GEE CO2(T) 2016 2017 2018

Eletricidade – Edifícios 64 66 65

Eletricidade – Exploração 24.376 39.432 28.150

Total 24.440 39.498 28.215

Emissões indiretas de gases com efeito  
de estufa [305-3]

Adicionalmente, existem outros bens e serviços, dos quais 
resultam emissões indiretas de GEE:

  ▶ Execução de empreitadas;
  ▶ Transporte de materiais e equipamentos;
  ▶ Deslocações associadas a Bens/Serviços.

Acrescem emissões associadas a deslocações de trabalha-
dores em viaturas próprias, nomeadamente casa-empresa | 
empresa-casa.

NOTA METODOLÓGICA – EMISSÕES DE GEE EM TONELADAS (CO2EQ) 

GASÓLEO (CO2eq) (t)
= Consumo gasóleo l x 0,036 GJ/L x 0,0741 t CO2/GJ

EXPLORAÇÃO e EDIFÍCIOS (CO2eq) (t)
 = Consumo eletricidade kWh x 230g CO2/kWh x 10-6 CO2
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6.3. Biodiversidade

Abordagem de Gestão | Biodiversidade

Explicação do tópico material 
e dos seus limites

O EFMA foi implementado num território com uma elevada 
diversidade de habitats e espécies, a garantia da integridade 
desses habitats é uma preocupação da organização, que 
contribui de forma inequívoca para a estabilidade do meio 
ambiente e dos recursos naturais na sua área de atuação. 
[103-1]

Os impactes ambientais relacionados com a biodiversi-
dade podem ser associados a duas fases, à construção e à 
exploração das Infra-estruturas. Estes impactes são identi-
ficados e estudados no âmbito dos processos de Avaliação 
de Impacte Ambiental, podendo ser impactes temporários 
ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis e de magnitude 
variável.

Parque Natureza Noudar
. Projeto LIFE+Iberlince

. Projeto Pro-Iberlinx

. Projeto Linx2020

. Projeto LTER Montado

. LIFE Montado-Adapt

. Modo Produção Biológica

Outros trabalhos
. Controlo de Jacinto-de-água | Rio Guadiana

. Prevenção da entrada de Mexilhão-zebra | Albufeiras do EFMA

. Salvaguarda de Linaria ricardoi

Programa gestão ambiental | Monitorização
. Qualidade da água
. Flora e vegetação
. Avifauna e ictiofauna
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Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

Uma estratégia adequada de preservação de biodiversidade 
é composta por uma combinação de elementos relacionados 
com a prevenção, gestão e mitigação de danos a habitats 
naturais resultantes das atividades da organização. [103-2]

Após a identificação dos impactes na biodiversidade, são 
definidas formas de atuação para aqueles significativos, 
criando-se muitas vezes Programas de Monitorização e 
aplicando-se medidas de mitigação.

A EDIA assume o compromisso de implementar esses 
programas de monitorização e medidas de mitigação, de 
forma a permitir minimizar os impactes significativos e 
avaliar a sua execução e eficácia.

Avaliação da abordagem de gestão

As medidas de mitigação, têm associados alguns indica-
dores, que permitem avaliar a sua eficácia. Muitas vezes 
estes indicadores são recolhidos no âmbito dos programas 
de monitorização de vários descritores, que refletem sobre a 
eficácia das medidas e podem propor a alteração das medidas 
ou novas ações para mitigar os problemas. [103-3]

Os programas de monitorização permitem ajustar ações e 
formas de atuação, de acordo com os resultados obtidos, 
sendo uma peça fundamental na gestão sustentável do 
Empreendimento.

Deste modo demonstra-se a implementação de medidas de 
prevenção ou minimização dos impactes negativos asso-
ciados às atividades da organização nos habitats presentes, 
bem como os efeitos dessas medidas na conservação destes.

A EDIA monitoriza os grupos biológicos mais sensíveis às 
alterações provocadas pela exploração das manchas de 
regadio. Pretende-se acompanhar a evolução destes grupos 
e permitir uma gestão mais adequada das áreas geridas pela 
empresa e que se coadunem com os instrumentos legais 
existentes

Programa de gestão ambiental do EFMA

O Programa de Gestão Ambiental do EFMA (versão 2005) 
constitui um dos instrumentos estratégicos da EDIA no 
contexto da gestão da biodiversidade. Este Programa iden-
tifica um conjunto de atividades associado a esta temática, 
com definição de metas e responsabilidades. Numa fase 
inicial do projeto é efetuada a caracterização da situação de 
referência, seguida da identificação dos potenciais impactes 
ambientais e respetiva valoração. Posteriormente são defi-
nidas medidas de mitigação e programas de monitorização. 
Estes programas visam por um lado avaliar a eficácia das 
medidas implementadas, acompanhar a evolução dos vários 
descritores e caso seja necessário identificar novas medidas 
de mitigação. No caso da biodiversidade a monitorização 
incide essencialmente sobre a avifauna, a ictiofauna e a flora.
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Um dos grandes riscos que pode ter grandes impactos no EFMA 
é a proliferação de espécies exóticas invasoras, podendo 
trazer problemas ambientais e económicos avultados. 

A EDIA tem em curso o Plano Estratégico de Criação de Condi-
ções para a Salvaguarda de Linaria ricardoi, o qual pretende 
contribuir para a conservação desta espécie autóctone 
e endémica do sul de Portugal, tendo desenvolvido várias 
ações deste Plano em 2018.

Em 2018 foram monitorizados os seguintes descritores:

  ▶ Qualidade da água;
  ▶ Flora e vegetação;
  ▶  Fauna (Anfíbios e Répteis, Avifauna, mamíferos, 
etc.) 

Foram ainda desenvolvidos os seguintes trabalhos:

  ▶  Controlo de Jacinto-de-água no troço internacional 
do rio Guadiana.

  ▶  Utilização de estações de desinfeção para prevenir 
a entrada de Mexilhão-zebra na área do EFMA e 
instalação de painéis informativos junto aos cais na 
albufeira de Alqueva.

  ▶  Monitorização de Mexilhão-zebra em albufeiras do 
EFMA.

  ▶  Trabalhos associados à implementação do Plano 
Estratégico de Criação de Condições para a 
Salvaguarda de Linaria ricardoi.

Parque de Natureza de Noudar

Têm vindo a ser desenvolvidos diversos programas no Parque 
de Natureza de Noudar visando aumentar e proteger a biodi-
versidade na Herdade da Coitadinha, tais como:

  ▶ Projeto LIFE+Iberlince
  ▶ Projeto LTER Montado
  ▶ Estudos de Monitorização ambiental
  ▶ Gestão Florestal Sustentável (FSC)
  ▶ LIFE Montado-Adapt
  ▶ Projeto Pro-Iberlinx (POCTEP)
  ▶ Projeto Linx2020 (POSEUR)
  ▶ Oakregeneration (Portugal2020)
  ▶ Modo de Produção Biológico (MPB)

Unidades operacionais em áreas protegidas 
e em áreas de alto valor para  
a biodiversidade

Considera-se que a área do Sistema Alqueva-Pedrogão apre-
senta um elevado índice de biodiversidade. As albufeiras 
de Alqueva e Pedrógão são as origens de água para todo o 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Com a cons-
trução destas duas albufeiras surgiram diversas espécies de 
aves aquáticas na região, sendo que a albufeira de Alqueva 
tem importantes locais de nidificação de ciconiiformes e de 
gaivinas. É uma área com importância para as aves aquáticas 
principalmente no inverno. [304-1]
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O Sistema Alqueva-Pedrógão (SAP) localiza-se no interior 
do Alentejo, abrangendo os concelhos de Alandroal, Elvas, 
Évora, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, 
Serpa, Vidigueira e Vila Viçosa. Considera-se que esta área 
apresenta um elevado índice de biodiversidade

A zona norte da albufeira de Alqueva sobrepõe-se com o Sítio 
da Rede Natura 2000 Guadiana-Juromenha (PTCON0032) até 
ao território da Freguesia de Capelins, concelho de Alandroal.

A área mais central da albufeira de Alqueva, é adjacente à 
ZPE de Reguengos (PTZPE0056), havendo uma sobreposição 
no braço da albufeira relativo à ribeira do Álamo. Na margem 
esquerda, os limites da ZPE Moura/Mourão/Barrancos 
(PTZPE0045) encontram-se próximos da área da albufeira 
de Alqueva no concelho de Mourão e sobrepõe-se parcial-
mente ao braço da albufeira que corresponde à ribeira de 
Alcarrache. A sul da barragem de Pedrógão localiza-se o sítio 
da Rede Natura 2000 do Guadiana (PTCON0036), cujo limite 
norte é a ribeira do Enxoé.

A Rede Primária de Rega consiste num conjunto de Infra-
-estruturas de captação, adução e distribuição de água 
proveniente das origens de água Alqueva e Pedrógão.  
A Rede Secundária de Rega integra as Infra-estruturas de 
captação, adução e distribuição de água que se posicionam 
a jusante da rede primária até à entrada das explorações 
agrícolas, localizadas nos perímetros de rega definidos no 
âmbito do EFMA.

O Sistema Global de Rega, irá beneficiar aproximadamente 
120.000 ha, sendo que a extensão da rede primária será 
cerca de 338 km e da rede secundária cerca de 1.350 km. 
A área a beneficiar abrange o distrito de Évora, nomeada-
mente os concelhos de Évora, Portel e Mourão, o distrito de 
Beja, nomeadamente os concelhos de Moura, Serpa, Vidi-
gueira, Beja, Cuba, Alvito, Ferreira do Alentejo e Aljustrel, e 
ainda o distrito de Setúbal, nomeadamente os concelhos de 
Santiago do Cacém e Alcácer do Sal.

As manchas de regadio foram delimitadas tendo em conside-
ração a localização de Sítios da Rede Natura 2000 e Zonas de 
Proteção Especial existentes na sua proximidade, para que 
as áreas a beneficiar não intersectem as áreas classificadas. 

Dos Blocos de Rega em exploração ou construção destacam-
-se os seguintes: 

  ▶  Na margem esquerda do Guadiana, alguns blocos 
do Perímetro de Rega de Serpa estão próximos do 
Sítio Guadiana (PTCON0036);

  ▶  Na margem direita, o Perímetro de Rega do Monte 
Novo está adjacente à ZPE de Évora (PTZPE0055);

  ▶  Os blocos mais a sul, nomeadamente os que 
integram os Perímetros de Rega Cinco Reis-Trindade 
e Beringel-Beja ficam situados nas imediações da 
ZPE de Castro Verde (PTZPE0046). 
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  ▶  Os Blocos do Perímetro de Rega de S. Pedro-Baleizão 
localizam-se nas proximidades do Sítio Guadiana 
(PTCON0036);

  ▶  O Perímetro de Rega Alvito-Pisão fica contíguo a 
uma das áreas que integram o Sítio Alvito/Cuba e 
é a única mancha de regadio que se sobrepõe com 
uma área protegida, nomeadamente a ZPE de Cuba 
(PTZPE0057), no entanto, de forma a minimizar 
esta sobreposição, foram revistos os limites do 
perímetro de rega. 

ÁREAS (Km2) 2016 2017 2018

Área dentro da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 0 0 0

Área dentro de sítios de interesse comunitário classificados  
na Rede Natura 2000 (SIC) 13 13 13

Área dentro da zona de proteção especial da rede natura 2000 (ZPE) 356 356 356

Área dentro da Rede Natura 2000 – Sítio Alvito/Cuba 0 0 0

Área dentro da Rede Natura 2000 – Guadiana/Juromenha 13 13 13

Área dentro da Rede Natura 2000 – Moura/Barrancos 995 995 95

Impactes significativos das atividades, 
produtos e serviços na biodiversidade

De uma forma simplificada podemos dividir o tipo de 
impactes em duas fases, a fase de construção e a fase de 
exploração do EFMA. A fase de construção tem associados 
alguns impactes temporários, mas também tem associados 
impactes permanentes que afetam diversas espécies e habi-
tats. A exploração do EFMA, a qual inclui a transformação 
dos regimes culturais, afetam igualmente as espécies e os 
habitats da região. [304-2]

ATIVIDADE IMPACTES

Construção de Infra-estruturas Perturbação temporária nas áreas em construção;
Afetação de habitats e espécies

Exploração de Infra-estruturas Afetação de habitats e espécies
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Durante a fase de construção do EFMA os impactes na biodi-
versidade podem ser divididos em:

Temporários, como a perturbação causada pela circulação 
de pessoas e máquinas, a qual cessa após o período da 
obra ou a afetação temporária de áreas intervencionadas 
(caso das estruturas que ficam enterradas como os sifões, 
condutas sob pressão, etc.);

e

Permanentes, como a afetação de habitats nas áreas onde 
são construídas as Infra-estruturas (represamento de linhas 
de água, destruição de manchas de habitats, etc.).

Podem-se destacar os seguintes impactes:

  ▶  A criação de barreiras que impedem a circulação de 
espécies;

  ▶ A destruição de habitats;
  ▶  A proliferação de espécies exóticas invasoras 
(como o mexilhão-zebra, o Jacinto-de-água e peixes 
exóticos);

  ▶  A transformação de habitats agrícolas tradicionais 
(nomeadamente o olival tradicional, as culturas 
cerealíferas extensivas ou as pastagens) por áreas 
de utilização agrícola intensiva e com recurso a 
regadio, 

  ▶  A degradação da qualidade da água e dos solos por 
más práticas agrícolas.

Decorrentes das atividades da EDIA, são afetadas de forma 
direta espécies ou grupos de fauna e flora, nomeadamente:

▶ Linaria ricardoi, é uma espécie de flora prioritária cuja 
área de distribuição mundial, se restringe ao sul de Portugal. 
Esta sobrepõe-se aos Blocos de Rega de Pisão, Alvito-Pisão, 
Ferreira e Valbom, Serpa e Beringel-Beja. Os trabalhos de 
caracterização da situação de referência relativamente à 
distribuição e abundância desta espécie na área do EFMA, 
levou a que fossem conhecidos novos núcleos e alargou 
bastante a sua distribuição conhecida. Atualmente L. ricardoi 
encontra-se predominantemente em áreas de olival, mas 
também pode ser encontrada em zonas de pousio, culturas 
cerealíferas ou outros usos do solo presentes na região com 
poucos nutrientes e que sofram mobilizações no Outono. 
A reconversão de olivais de sequeiro para olival de regadio 
pode afetar a espécie em causa, levando a uma redução da 
área de distribuição conhecida. O impacto desta alteração 
de regime cultural pode ser irreversível na área dos blocos 
de rega e ter um impacto significativo na população nacional 
da espécie.

▶ As aves estepárias são afetadas diretamente durante a 
fase de construção das Infra-estruturas, devido à pertur-
bação causada pela movimentação de pessoas e maquinaria, 
no entanto este tipo de impacte é temporário. São ainda 
afetadas pela alteração do uso do solo, uma vez que são 
dependentes de culturas de sequeiro. 

▶ As aves aquáticas e a lontra beneficiam com a criação de 
novas zonas húmidas no interior do país. 
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▶ As espécies de peixes autóctones são afetadas de forma 
negativa pelo represamento das linhas de água. A compo-
sição das comunidades ícticas tem-se alterado, havendo 
um crescimento no número de espécies e de indivíduos de 
espécies exóticas nas albufeiras criadas no âmbito do EFMA. 
O represamento de linhas de água afeta também os hábitos 
reprodutores das espécies autóctones potamódromas, impe-
dindo a progressão para montante na época reprodutora.

▶ As espécies de mamíferos que existem na envolvente 
das Infra-estruturas lineares – canais a céu aberto - são 
afetadas negativamente devido ao efeito barreira e efeito 
armadilha provocado por estas Infra-estruturas. Espécies 
de mamíferos terrestres como o texugo, a fuinha, as raposas 
são afetadas, sendo que este impacte se mantém durante 
a fase de exploração do EFMA. O efeito armadilha das veda-
ções colocadas ao longo dos troços de canal a céu aberto 
pode também afetar espécies voadoras como os quirópteros 
ou as aves. 

▶ As albufeiras criadas no âmbito do EFMA podem ter uma 
utilização lúdica, o que potencia a disseminação de espécies 
exóticas invasoras, não apenas de peixes com interesse para 
a pesca desportiva e profissional, como também de espécies 
que as pessoas podem ter em casa e que depois vão libertar 
junto das albufeiras (como é o caso do jacinto-de-água, uma 
planta ornamental, ou da tartaruga-da-flórida que se vende 
como animal de estimação). 

Habitats protegidos ou restaurados [304-3]

A EDIA, no âmbito da candidatura “Estratégia para a conser-
vação de ilhas e penínsulas de Alqueva”, financiada pelo 
INALENTEJO, desenvolveu medidas que permitiram proteger 
os habitats existentes em 14 penínsulas através do impedi-
mento de acesso a animais domésticos (de forma a evitar o 
sobre pastoreio e pisoteio) e veículos pesados. Desta forma 
foram instaladas em 2012, vedações e passagens cana-
dianas em zonas apropriadas que permitiram proteger não 
apenas a área das penínsulas, mas também de algumas ilhas 
temporárias, que com a descida da cota possam ficar ligadas 
às penínsulas.

A implementação desta medida permite proteger 3,6 km2 de 
terreno. 

ÁREAS (Km2) 2016 2017 2018

Área de habitats protegidos (DAOT) 3,6  3,6 3,6

Área de habitats recuperados (DAOT) 0 0 0

Área de habitats protegidos (DIAP) 11,56 11,56 11,56

Área de habitats recuperados (DIAP) 185,1 0 0
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A espécie de flora Linaria ricardoi é uma espécie prioritária, 
listada nos Anexos II e IV da Diretiva Habitats (92/43/CEE), 
considerada em Perigo Crítico e apresenta uma distribuição 
muito localizada, estando presente na área de alguns blocos 
de rega do EFMA, nomeadamente os Blocos de Rega de 
Alvito-Pisão, Pisão, Ferreira e Valbom e Beringel-Beja. Esta 
espécie aparece em grande parte associada a olivais de 
sequeiro, pelo que, a conversão de áreas onde esta espécie 
ocorre para olival de regadio pode reduzir a sua distribuição 
acentuando o seu estatuto de ameaça. 

No âmbito dos trabalhos de monitorização de Linaria ricardoi 
realizados pela EDIA, identificou-se esta espécie em áreas 
fora dos blocos de rega (0,2 km2). Prevê-se que nesta área a 
espécie se mantenha (indivíduos e banco de sementes).

As penínsulas da albufeira de Alqueva foram protegidas 
em 2012 com medidas que visaram impedir a perturbação 
destas áreas, eliminando o pastoreio e pisoteio e limitando 
o acesso a veículos ligeiros. Desde a sua implementação, 
estas medidas têm sido acompanhadas periodicamente por 
técnicos do DAOT, sendo realizado o registo das visitas reali-
zadas. Observa-se a recuperação das comunidades florísticas 
presentes nas penínsulas, com maior predominância para as 
espécies herbáceas e arbustivas. Este acompanhamento, 
para além de permitir avaliar a evolução natural da área que 
foi protegida, permite identificar problemas nas estruturas 
de proteção (passagem canadiana e vedações) reduzindo as 
probabilidades de perturbação.

Em 2016 foram protegidas áreas nos projetos do Bloco de Pias, 
Circuito Hidráulico de Caliços-Machados, Bloco do Roxo-Sado, 
Blocos de Beringel-Beja, Circuito Hidráulico de São Matias e 
Blocos de Vale do Gaio. E foram também recuperadas áreas 
referentes a intervenções realizadas no âmbito dos projetos 
de beneficiação e reabilitação das linhas de água.
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6.4. Conformidade 
Ambiental

Abordagem de Gestão | 
Conformidade Ambiental

A EDIA tem desde sempre pautado a sua política ambiental 
– ao longo das diferentes fases da sua atuação – por desen-
volver todos os estudos e ações necessários à minimização e 
compensação dos impactes presentes e decorrentes das suas 
atividades. Para tal, é de todo importante para um processo 
de gestão, seja ele ambiental ou outro, o acompanhamento 
e verificação do estado e as potenciais implicações que as 
mesmas têm no meio onde atuamos. [103-1, 103-2 e 103-3]

O nível de conformidade ou não conformidade dentro da 
organização auxilia a garantia que as operações satisfaçam 
certos parâmetros de desempenho. Tendo como analogia 
as questões financeiras, a garantia da conformidade ajuda a 
reduzir/minimizar negativamente riscos financeiros diretos 
por meio da aplicação de multas, ou indiretos em função da 
imagem e reputação da organização.

Em algumas circunstâncias, a não conformidade – decor-
rente das obrigações que advém de documentos com peso 
legal significativo – como sejam as Declarações de Impacte 
Ambiental (DIA) –, pode resultar em incumbências ambien-
tais muito onerosas para a organização.

A robustez do histórico de conformidade da organização pode 
afetar também a sua capacidade de demonstrar/evidenciar 
perante as autoridades a sua conduta correta, de ampliar 
operações ou obter licenças.
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7.1. Informação sobre 
Colaboradores

Informação sobre colaboradores [102-8]

A discriminação do total de empregados por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região (por região entende-se “país” 
ou “área geográfica”) demonstra como a organização estru-
tura os seus recursos humanos para implementar a sua 
estratégia global.

Além disso, fornece informações sobre o modelo de negó-
cios adotado e uma indicação da estabilidade no emprego e 
do nível de benefícios concedidos pela organização.

A discriminação desses dados por gênero permite uma 
maior compreensão da representação de gênero em toda a 
organização e do melhor uso dos colaboradores e talentos 
disponíveis.

Assim, nos quadros e gráficos seguintes é possível ter uma 
visão geral dos recursos humanos da EDIA, referente ao tipo 
de contrato de trabalho, às categorias profissionais, à idade 
e género e à sua formação. 

73%
Formação superior

97%
Contrato sem termo

182
Colaboradores

TIPO DE CONTRATO 2016 2017 2018

Nomeação em comissão de serviço 3 3 3

Contrato sem termo a tempo inteiro 169 171 177

Contrato sem termo a tempo parcial 0 0 0

Contrato a termo certo a tempo inteiro 3 3 2

Contrato a termo certo a tempo parcial 0 0 0

Contrato a termo incerto, a tempo inteiro 7 5 0

Contrato a termo incerto, a tempo parcial 0 0 0

Colaboradores subcontratados 0 0 0

Total Colaboradores 182 182 182
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TOTAL HOMENS MULHERES CATEGORIAS PROFISSIONAIS  ≤25 26 a 35 36 a 45 > 46

2018

6 4 2 Administração e Diretores 
Coordenadores 0 0 2 4

21 14 7 Diretores 0 0 5 16

106 45 61 Técnicos Superiores 0 7 61 38

49 30 19 Técnicos 0 4 23 22

182 93 89 Total 0 11 91 80

2017

6 4 2 Administração e Diretores 
Coordenadores 0 0 4 2

22 14 8 Diretores 0 0 6 16

104 44 60 Técnicos Superiores 0 14 59 31

50 31 19 Técnicos 0 5 26 19

182 93 89 Total 0 19 95 68

2016

7 5 2 Administração e Diretores 
Coordenadores 0 0 4 3

22 14 8 Diretores 0 0 10 12

102 40 62 Técnicos Superiores 0 13 62 27

51 32 19 Técnicos 0 5 29 17

182 91 91 Total 0 18 105 59
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2016 2017 2018

MULHERES  HOMENS

N.º DE COLABORADORES POR GÉNERO
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A idade média foi respetivamente, 43, 44 e 45, em 2016, 2017 
e 2018.

N.º COLABORADORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL E GÉNERO

N.º COLABORADORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL E CLASSE DE IDADE

N.º COLABORADORES POR CLASSE DE IDADE E GÉNERO

N.º COLABORADORES POR TIPO DE FORMAÇÃO
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7.2. Emprego

Abordagem de Gestão | Emprego

A existência de recursos humanos qualificados e motivados 
é um fator fundamental no desempenho da empresa.

A EDIA aposta em políticas e práticas de gestão de recursos 
humanos que promovem a aquisição das competências 
necessárias à concretização dos seus objetivos estraté-
gicos e ao desenvolvimento pessoal e profissional dos(as) 
colaboradores(as).

A EDIA avalia anualmente o desempenho dos(as) seus(uas) 
colaboradores(as) quanto ao cumprimento dos objetivos 
fixados e das competências comportamentais definidas, 
fazendo depender deste momento a possibilidade de 
progressão, a realização de planos individuais de desenvol-
vimento e a redefinição da carreira. [103-1, 103-2 e 103-3]

Colaboradores contratados e 
rotatividade dos colaboradores

ANO TOTAL HOMENS MULHERES GESTÃO DOS 
COLABORADORES 26 a 35 36 a 45 > 46

2018
5% 9% 2% Rotatividade/

Demissões 36% 3% 3%

5% 9% 2% Admissões 27% 7% 0%

2017
7% 5% 8% Rotatividade/

Demissões 16% 5% 3%

7% 8% 6% Admissões 42% 4% 0%

2016
6% 4% 8% Rotatividade/

Demissões 11% 4% 8%

3% 3% 2% Admissões 6% 1% 5%

[401-1]

2%
nas Mulheres

5%
Rotatividade

9%
nos Homens
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7.3. Relações Laborais

Abordagem de Gestão | Relações Laborais

Aos trabalhadores da EDIA são aplicáveis as normas definidas 
no Código do Trabalho.

As alterações realizadas ao nível operacional são sempre 
alvo de discussão prévia com os(as) responsáveis de cada 
setor, os(as) quais, por sua vez, auscultam a opinião dos(as) 
colaboradores(as). Desta forma, assegura-se que as decisões 
que envolvem alterações operacionais são do conhecimento 
prévio de todos.

Ao mesmo tempo que se avalia o desempenho dos(as) 
colaboradores(as), também se ausculta a sua opinião quanto 
à organização da empresa, aos meios que esta disponibiliza 
para o trabalho, à forma como os objetivos são definidos, 
entre outros aspetos. [103-1, 103-2 e 103-3]

Prazo mínimo para notificação sobre 
mudanças operacionais

Em termos de processos internos da EDIA, não existe um 
prazo mínimo para comunicação de mudanças operacionais. 
Todas as comunicações sobre alterações de funcionamento 
operacional que impliquem os colaboradores levam em 
consideração o que está definido por lei. [402-1]
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7.4. Saúde e Segurança no 
Trabalho

Abordagem de Gestão | Saúde 
e Segurança no Trabalho

Na EDIA, todos os programas de HSST seguem uma regra 
fundamental: não estão focados em benefícios a curto prazo, 
mas em resultados a longo prazo que podem ser alcançados 
com uma gestão de sucesso.

Com áreas de atuação em que o risco potencial é mais 
elevado do que o normal, a EDIA tem vindo a desenvolver 
extensos programas de formação e de certificação dos(as) 
colaboradores(as), permitindo-lhes, dessa forma, uma abor-
dagem mais segura nas diversas tarefas que executam no 
seu dia-a-dia (vg. no âmbito dos riscos elétricos, primeiros 
socorros, manobra de equipamentos de carga, entre outros).

Por outro lado, e como orientação futura, a EDIA está a 
desenvolver um sistema de indicadores chave que permitam 
avaliar o desempenho da empresa também a este nível. [103-1, 

103-2 e 103-3] 

Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos e 
absentismo, e número de mortes 
relacionadas com o trabalho

O desempenho em saúde e segurança é uma medida funda-
mental do dever da EDIA. 

Os quadros e gráficos abaixo, apresentam os dados dos 
últimos anos, no que se refere a n.º de lesões, n.º de dias 
perdidos e taxas de absentismo, o que revela que as práticas 
de gestão de saúde e segurança adotadas pela organização 
resultam em baixos valores de incidentes relacionados à 
segurança e saúde no trabalho. [403-2]

N.º LESÕES/DOENÇAS OCUPACIONAIS 2016 2017 2018

Administração e Diretores Coordenadores 0 0 0

Diretores 0 0 0

Técnicos Superiores 0 1 3

Técnicos 0 1 2

N.º LESÕES/DOENÇAS OCUPACIONAIS 2016 2017 2018

Homens 0 1 3

Mulheres 0 1 2

5
N.º lesões/doenças 
ocupacionais

Taxa absentismo
• 8,2% nas Mulheres

• 1,7% nos Homens
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A EDIA é responsável pela segurança geral do ambiente de 
trabalho e de todos os trabalhadores contratados que traba-
lham nos escritórios da empresa.
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7.5. Educação e Formação

Abordagem de Gestão | 
Educação e Formação

A EDIA desenvolve políticas de recursos humanos orientadas 
para a valorização do indivíduo, tendo em consideração a 
necessidade de proceder ao fortalecimento da sua moti-
vação e promover o estímulo necessário para o aumento 
da produtividade dos seus colaboradores, no respeito pela 
sua integridade e de forma a contribuir para a sua qualifi-
cação profissional, princípios e valores que vão igualmente 
de encontro ao espírito emanado pelo Código de Ética da 
organização.

Ao nível da responsabilidade social interna e consciente de 
que os colaboradores são um ativo chave para o sucesso de 
uma empresa, a EDIA tem investido assim de forma perma-
nente na formação dos seus colaboradores, tendo adotado 
uma estratégia que visa a sua valorização profissional, de 
forma a manter e, se possível, aumentar sua a empregabili-
dade, a mais-valia do seu contributo para o cumprimento dos 
objetivos da Empresa e a transversalidade de competências, 
fundamental no futuro da Empresa.

Como forma de investimento na valorização profissional dos 
seus colaboradores, durante o ano de 2018 a EDIA continuou 
a apostar na formação, de modo a contribuir para o incre-
mento das competências quer verticais, quer transversais 
dos ativos da Empresa.

Destaque-se assim, no transcurso do ano, o reforço da impor-
tância do Sistema de Gestão de Avaliação do Desempenho 
enquanto instrumento de desenvolvimento da estratégia 
da EDIA, que tem como objetivo a melhoria dos resultados, 
ajudando os colaboradores a atingir níveis de desempenho 
elevados, assim como dos instrumentos que visem melho-
rias ao nível da interação entre a vida profissional e familiar 
dos colaboradores, com vista ao reforço da motivação dos 
mesmos, nomeadamente, através da prática de horários de 
trabalho flexíveis. [103-1, 103-2 e 103-3].

2.198
Horas de formação

1.302h Mulheres

896h Homens

N.º horas 
formação por 
colaborador
• 14,6h Mulheres

• 9,6h Homens
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Média de horas de formação [404-1]
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Programas para atualizar as 
competências dos colaboradores e 
programas de assistência à transição 

O plano de formação anual é o suporte de gestão de toda 
a formação oferecida na Empresa. Este plano tem como 
objetivos organizar e tornar visível a informação relativa 
às necessidades formativas que promovem o aumento ou 
a consolidação de competências, no âmbito do desenvolvi-
mento pessoal e organizacional. [404-2]
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7.6. Diversidade e Igualdade 
de Oportunidades

Abordagem de Gestão | Diversidade 
e Igualdade de Oportunidades

Explicação do tópico material 
e dos seus limites

O princípio da não discriminação, diversidade e igualdade 
de oportunidades tem um lugar central na EDIA, como o 
comprova a sua inclusão no Código de Ética da Empresa.

Podendo a igualdade de género ser encarada como um 
princípio de cidadania no mercado de trabalho, a forte 
presença feminina na EDIA constitui, claramente, um indi-
cador do esforço pela promoção da igualdade de género 
entre mulheres e homens levado a cabo no seio da Empresa. 
A 31 de dezembro de 2018 a EDIA possuía no seu quadro 
de pessoal 88 colaboradoras do sexo feminino, das quais 
8 ocupam cargos de chefia na estrutura organizacional da 
Empresa.

Este facto denota o esforço levado a cabo pela organização 
no sentido de promover o alcance de uma presença plural 
de mulheres e de homens para a ocupação de cargos de 
chefia no seu seio, com a adoção de políticas de promoção 

da igualdade de género entre os seus colaboradores, e no 
respeito dos princípios emanados pelas mesmas.

Para além da adequação da sua estrutura organizacional à 
resposta que se pretende assegurar em termos de eficácia e 
eficiência do serviço prestado, ao longo dos seus mais de 20 
anos de existência, a EDIA tem vindo igualmente a promover 
a implementação de instrumentos que permitam avaliar o 
desempenho dos seus recursos humanos com base no mérito 
individual efetivamente demonstrado, procurando valorizar 
as respetivas carreiras de acordo com estes critérios.

Numa perspetiva de género, e visando assegurar um compro-
misso permanente entre as habilitações e a adequação dos 
seus recursos humanos às tarefas que diariamente lhe são 
colocadas, é cada vez maior a responsabilidade social das 
empresas como fator determinante para a imagem e repu-
tação das mesmas.

É neste contexto que importa assim realçar, por último, 
que fruto das boas práticas seguidas e implementadas pela 
Empresa neste domínio foi o resultado obtido na avaliação 
efetuada quanto à Igualdade de Género nas Empresas que 
classificou a EDIA como uma empresa que “além de cumprir 
a legislação no domínio da igualdade de género, evidencia 
princípios e práticas significativas neste domínio”. [103-1]
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Explicação da abordagem de gestão 
e respetivos componentes

A EDIA integra a diversidade na sua cultura empresarial, 
encarando-a como algo natural, geradora de talento, criati-
vidade e experiência pois permite a partilha entre culturas, 
religiões, etnias, géneros e idades.

A empresa estimula a diversidade ao permitir a participação 
de colaboradores em programas internacionais de coope-
ração no âmbito das Nações Unidas, por exemplo. [103-2]

Avaliação da abordagem de gestão

A EDIA avalia regularmente um dos aspetos relativos à 
diversidade e que passa pela igualdade de género, sendo 
que em avaliações recentes foi considerado que, para além 
de cumprir a legislação no domínio da igualdade de género, 
evidencia princípios e práticas significativas neste domínio.

Acresce ainda um conjunto de práticas significativas no que 
respeita ao equilíbrio trabalho-família que revelam uma 
atenção particular da empresa neste domínio e que tem 
vindo a ser considerada como muito positiva pelos colabo-
radores. [103-3]

Diversidade nos órgãos de 
governo e nos colaboradores 

A atual estrutura orgânica da EDIA tem em conta as espe-
ciais 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 equilí-
brio da sua estrutura de recursos humanos tem vindo a ser 
conseguido através de um forte empenhamento dos seus 
colaboradores (originários, na sua grande maioria, da região), 
que passa também pela sua valorização, 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 neces-
sidades específicas da Empresa). [405-1]

Desta feita e tendo em consideração a determinação de 
adoção, em todas as entidades do SEE, dos planos para a 
igualdade previstos na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 70/2008, de 22 de abril, que visa alcançar uma efetiva 
equidade de tratamento e de oportunidades entre homens 
e mulheres e promover a eliminação das discriminações e a 
conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos seus 
profissionais.
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Nos gráficos abaixo é possível visualizar a composição e 
diversidade dos colaboradores da EDIA, no que se refere à 
idade, género e categorias profissionais. [405-1]

Proporção do salário base e remuneração 
entre mulheres e homens 

Na EDIA não há, em nenhuma categoria profissional, dife-
rença salarial entre mulheres e homens.

Eventuais desfasamentos no rácio salarial entre Mulheres e 
Homens devem-se unicamente às componentes que estão 
na base do cálculo das remunerações (isenção de horário 
de trabalho ou subsídio de disponibilidade, por exemplo), na 
antiguidade do Colaborador ou na diferenciação originada 
pela avaliação do desempenho, entre outros critérios.

O relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens, 
conforme determinado no n.º 2 da Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, encontra-se divulgado 
e disponível na plataforma intranet da Empresa AQUI. [405-2]
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7.7. Análise de Direitos 
Humanos

Abordagem de Gestão | Análise 
de Direitos Humanos 

Para a EDIA, o respeito pelos Direitos Humanos é um aspeto 
fundamental da sua atuação, não se identificando com casos 
de discriminação nem com a ocorrência de trabalho infantil, 
trabalho forçado ou obrigatório ou restrições à liberdade de 
associação e sindicalização em nenhuma das atividades e 
operações desenvolvidas. [103-1, 103-2 e 103-3]

Acordos e contratos de investimento 
significativos que incluam clausulas 
de direitos humanos ou que tenham 
sido avaliados em direitos humanos

Não existiram contratos de investimento que incluíssem 
cláusulas referentes a Direito Humanos.

No entanto, a EDIA tem toda a sua operação sediada em 
Portugal, país onde temas como os direitos humanos e laborais 
(ex. trabalho escravo, trabalho infantil, pagamento de salários, 
entre outros) estão previstos no enquadramento legal nacional, 
sendo imposto à organização que certifique que cumpre com 
todos os requisitos legais que se lhe impõem. [412-3]

O cumprimento destes requisitos é seguido pela EDIA, através 
da sua política de contratação de prestadores de serviços e 
colaboradores, onde salvaguarda estas questões através dos 
requisitos contratuais que estabelece, e através do Código de 
Ética da empresa que define as diretrizes gerais que devem 
reger a conduta da Gestão de Topo e a dos trabalhadores, 
tanto nas relações com terceiros, como com o mercado. 

O trabalho infantil é uma violação à legislação portuguesa e 
às políticas da Empresa, não representando um risco para as 
operações, cumprindo com todos os requisitos legais que se 
lhe impõem. O cumprimento destes requisitos é seguido pela 
EDIA, através da sua política de contratação de serviços e de 
recursos humanos e com processos de controlo e auditoria 
em todas as empreitadas que administra.

O trabalho forçado e escravo é uma violação à legislação 
portuguesa e às políticas da Empresa, não representando um 
risco para as operações, cumprindo com todos os requisitos 
legais que se lhe impõem. O cumprimento destes requisitos é 
seguido pela EDIA, através da sua política de contratação de 
serviços e de recursos humanos e com processos de controlo 
e auditoria em todas as empreitadas que administra.

Adicionalmente, a EDIA implementa processos de verificação 
e auditoria, para avaliar possíveis incumprimentos no que diz 
respeito aos direitos humanos e práticas laborais por parte 
de todos aqueles que colaboram com a EDIA de forma direta 
ou indireta.
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7.8. Comunidades Locais

Abordagem de Gestão | 
Comunidades Locais

O crescente envolvimento com as comunidades locais 
em Alqueva passa por uma intervenção dirigida e proac-
tiva no âmbito dos diversos eixos de desenvolvimento do 
Empreendimento. 

A EDIA desenvolve ações de formação dirigidas a agricul-
tores, promove conferências, seminários e palestras em que 
o objetivo principal é dar a conhecer todas as potencialidades 
do EFMA nas diversas áreas, colabora e desenvolve projetos 
com as instituições de ensino na região, desde os mais novos 
do pré-escolar aos graus mais altos do ensino superior, apoia 
diversas iniciativas de âmbito social e desenvolve projetos 
específicos de integração das diversas valências de Alqueva 
e dos diversos atores em ações de responsabilidade social e 
ambiental.

Considera-se uma peça fundamental, a comunicação com os 
atores locais que mais influenciam ou são influenciados pela 
atividade da EDIA. Sendo que, a estratégia de comunicação 
da empresa é um pilar para reforçar os outros temas mate-
riais identificados. [103-1]

Para a EDIA, a comunicação com diversos atores, é impor-
tante para facilitar trabalhos que estejam em curso, permitir 

sinergias com as várias entidades envolvidas na gestão do 
território e potenciar as mais valias territoriais. Desta forma 
utiliza vários canais disponíveis para chegar de forma dife-
renciada e eficiente aos diferentes atores. [103-2]

A EDIA vai adaptando a informação enviada aos diversos atores, 
de acordo com as solicitações e comentários enviados pelos 
vários públicos-alvo. Considera-se importante que as formas 
de comunicação e envolvimento sejam dinâmicas podendo ser 
adaptadas à medida que são identificadas novas necessidades 
ou que os pressupostos de gestão da empresa mudem. [103-3]

Unidades operacionais com envolvimento 
da comunidade local, avaliação de impactes 
e programas de desenvolvimento [413-1]

Divulgação e promoção

Participação em certames 

AGRO EXPO – DON BENITO

De 24 a 27 de janeiro, realizou-se mais uma edição do certame 
“AgroExpo”, em Don Benito, Espanha, contando com a parti-
cipação da EDIA. Recorde-se que a EDIA tem vindo a ser 
convidada para integrar o Comité Organizador deste evento, 
sendo a única empresa portuguesa a ter assento neste órgão 

136



consultivo. A participação da EDIA tem vindo a ser reforçada, 
nomeadamente ao nível do espaço expositivo, tendo nesta 
edição ocupado uma área com 72 m2. Refira-se ainda que 
a EDIA organizou uma deslocação e visita ao certame com 
clientes do EFMA, no dia 26, tendo feito deslocar cerca de 
50 pessoas. Saliente-se ainda o facto de a organização ter 
escolhido o espaço da EDIA para a cerimónia pública de 
entrega de prémios do certame, dando visibilidade mediá-
tica ao projeto; 

FRUIT LOGISTICA

Na sequência das ações promocionais do EFMA, a EDIA voltou 
a participar no maior certame europeu de frutas e legumes, 
a Fruit Logística, realizado em Berlim, Alemanha, de 7 a 9 de 
fevereiro. Este evento tem na participação da Portugal Fresh 
a representação portuguesa, integrando a EDIA esse espaço;

SISAB

Decorreu em Lisboa, no pavilhão Altice Arena, entre os dias 
12 e 14 de fevereiro, mais uma edição do SISAB, tendo a EDIA 
marcado presença com um espaço promocional de Alqueva;

BTL

Teve lugar na FIL, em Lisboa, mais uma edição da Bolsa de 
Turismo de Lisboa, BTL, certame que contou com a presença 
do Parque de Noudar e Museu da Luz, integrando o espaço 

do Turismo do Alentejo e Ribatejo. Este certame decorreu 
de 28 de fevereiro a 4 de março;

CONGRESSO APRH

Integrado no congresso da APRH, que decorreu em Évora 
de 7 a 9 de março, a EDIA esteve presente com um stand 
alusivo ao projeto de Alqueva;

EXPOBARRANCOS

Realizou-se, em Barrancos, entre os dias 13 e 15 de abril, 
a Expobarrancos, certame que contou com a presença da 
EDIA tendo o GRPC assegurado a representação do Parque 
de Natureza de Noudar. O Stand do PNN recebeu a visita do 
1º Ministro de Portugal e Ministro da Agricultura;

OVIBEJA

Teve lugar em beja, de 27 de abril a 01 de maio, mais uma 
edição da Ovibeja, o maior certame agrícola do Sul do País.

A EDIA, à semelhança dos anos anteriores, esteve presente 
com o seu Stand promocional “Alqueva, uma nova terra de 
oportunidades” tendo recebido a visita de todos os políticos 
e individualidades que visitaram o certame, com destaque 
para o Presidente da República;
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AGROBRAGA

A EDIA participou, pela primeira vez, no certame agrope-
cuário “AgroBraga”, realizado em Braga entre os dias 10 e 13 
de maio.

Este certame, que pela primeira vez se realizou no novo 
parque de exposições de Braga, pretende ser o maior evento 
agrícola no norte do país.

O Stand promocional da EDIA “Alqueva, uma nova terra de 
oportunidades”, foi visitado pelo Ministro da Agricultura;

OLIVOMOURA

Teve lugar em Moura, de 10 a 13 de maio, mais uma edição 
da Olivomoura, certame organizado pela Câmara Municipal 
de Moura e que teve como principal enfoco a divulgação e 
promoção do setor do azeite.

A EDIA esteve presente com o Stand Institucional;

FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA

A Feira Nacional de Agricultura, realizada em Santarém, teve 
lugar entre os dias 02 e 10 de junho.

Este é o principal fórum agrícola do País, sendo por isso palco 
de inúmeras visitas institucionais, para além da afluência de 
agricultores, empresas e empresários agrícolas.

O Stand promocional “Alqueva, uma nova terra de oportuni-
dades”, foi visitado por um grande número de individualidades, 
com destaque para o Presidente da República, 1º Ministro e 
Ministro da Agricultura;

FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO

A feira do Campo Alentejano, realizada em Aljustrel entre os 
dias 15 e 17 de junho, é organizada pela Câmara Municipal 
local e contou, este ano, com a presença da EDIA;

AGROGLOBAL – 5 a 7 de setembro

Realizou-se em Valada do Ribatejo, Santarém, a edição de 
2018 da AgroGlobal, feira do Milho e das Grandes Culturas, 
tendo a EDIA marcado presença com o Stand “Alqueva, uma 
nova terra de água”. O Stand foi visitado pelo Primeiro Ministro 
e Ministro da Agricultura;

FERIA GANADERA– 27 de setembro a 03 de outubro

A EDIA esteve representada na Feria Internacional Ganadera, 
em Zafra, Espanha, com o Stand promocional de Alqueva;
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PATRIMÓNIOS DO SUL – 04 a 07 de outubro

Este certame, realizado em Beja, veio substituir a feira “Rural 
Beja”. A EDIA esteve presente com um stand representativo 
do projeto de Alqueva;

SIAL – Salão Internacional de Alimentação 
de Paris – 21 a 26 de outubro

Participação da EDIA com o projeto “Alqueva, uma nova terra 
de oportunidades” no espaço de Portugal organizado pela 
INOV CLUSTER, ao abrigo do projeto de internacionalização 
objeto de protocolo com o NERBE/AEBAL;

FRUIT ATTRACTION – Madrid – 23 a 25 de outubro

Participação da EDIA com o projeto “Alqueva, uma nova terra 
de oportunidades” no espaço de Portugal organizado pela 
Portugal Fresh, ao abrigo do projeto de internacionalização 
objeto de protocolo com o NERBE/AEBAL;

FEHISPOR – Feira hispano portuguesa em 
Badajoz – 15 a 18 de novembro

Participação da EDIA com o projeto “Alqueva, uma nova terra 
de oportunidades”, ao abrigo do projeto de internacionali-
zação objeto de protocolo com o NERBE/AEBAL. Alqueva 
integrou o espaço “Alentejo”, organizado pela CCDR Alentejo;

TECFRESH – Santarém – 15 a 17 de novembro

Certame dedicado às tecnologias agroalimentares e mercado 
de frutas e legumes. A EDIA esteve presente com um Stand 
representativo do projeto de Alqueva. 

Outros eventos de divulgação e promoção do EFMA

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Apoio à organização do Seminário Internacional “Geral a 
Carência de Água”, promovido pela EDIA, no dia 10 de abril;

ROAD SHOW A MÁLAGA

O GRPC realizou no dia 11 de abril um Road Show na Câmara 
de Comércio de Málaga, numa parceria com o Novo Banco.

Mais de 3 dezenas de agricultores e dirigentes associativos 
estiveram presentes no colóquio efetuado sobre o Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Estiveram igualmente presentes o Cônsul Geral de Portugal 
e Sevilha e o Cônsul de Portugal em Málaga.

Esta iniciativa seria mais tarde complementada por uma 
Missão Inversa a Alqueva; 
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ROAD SHOW ALIMENTÁRIA

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, realizou-se em 
Barcelona, dias 18 e 19 de abril, no decorrer da feira “Alimen-
tária”, uma ação de promoção das grandes Infra-estruturas do 
Alentejo, entre as quais o Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva, tendo a EDIA realizado a apresentação do projeto 
e mantido contactos posteriores no Stand da Portugal Food;

AGROIN

A EDIA marcou presença em mais uma edição da AGROIN, um 
importante fórum de discussão para o setor agrícola, reali-
zado no Estoril no dia 18 de abril;

CRIAR VALOR NA MUDANÇA

Apoio à organização do seminário “Criar valor na Mudança”, 
dia 24 de maio, realizado na herdade do esporão, Reguengos 
de Monsaraz, dedicado ao setor do azeite, numa iniciativa 
conjunta EDIA/CONSULAI/TREVO;

CRIAR VALOR NA MUDANÇA

Apoio à organização do seminário “Criar valor na Mudança”, 
dia 21 de junho, realizado na Herdade do Marmelo, Ferreira 
do Alentejo, dedicado ao setor do azeite, numa iniciativa 
conjunta EDIA/CONSULAI/TREVO;

H2ORIZON – 19 a 21 de setembro

Enquadrado pela Parceria Portuguesa para a Água, realizou-
-se em Sevilha, Espanha, o evento H2Orizon, que contou com 
a presença da EDIA com um Stand institucional;

MISSÃO INVERSA DE MÁLAGA

Na sequência do Road Show realizado em abril passado em 
Málaga, Espanha, a EDIA recebeu um grupo de 14 empresá-
rios espanhóis numa visita ao EFMA. Esta receção teve início 
dia 5 de julho e terminou dia 6 e teve como parceiro o Novo 
Banco;

ANUÁRIO AGRÍCOLA DE ALQUEVA 2017 

O Anuário Agrícola de Alqueva de 2017 foi disponibilizado 
online e tem como objetivo fornecer um quadro, tão claro 
quanto possível, dos sistemas de produção existentes e 
potenciais em Alqueva, por forma a auxiliar os agricultores 
da zona e investidores a desenvolverem atividades agrícolas 
sustentáveis.

O documento sistematiza informação das várias culturas 
e variedades com potencial agrícola em Alqueva, a sua 
rentabilidade económica, bem como, análises às tendências 
variáveis de mercados nacionais e internacionais.

A elaboração deste documento, da responsabilidade da EDIA, 
resulta da recolha de informação sobre as culturas, junto 
de especialistas, de produtores da região, informação de 
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documentos, artigos e outra bibliografia publicada e dispo-
nibilizada pelas várias entidades do setor. Foram também 
consultados dados e informação do Instituto Nacional Esta-
tística (INE), do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 
e de outras instituições ligadas ao Ministério da agricultura, 
florestas e desenvolvimento rural (MAFDR).

Tendo em conta o tipo de variáveis em causa, este docu-
mento é objeto de atualizações periódicas, com base anual, 
por forma a incorporar as alterações que se vierem a verificar.

COMBATE ÀS ESPÉCIES INVASORAS

A EDIA associou-se ao IPB – Instituto Politécnico de Beja, na 
segunda edição do International Fieldwork, do curso Aquatic 
Ecosystem Analysis, que envolveu 20 alunos de Engenharia 
do Ambiente provenientes do IPB e de Universidades da 
Holanda, Lituânia, Polónia, Croácia e Brasil, e decorreu em 
Beja em março de 2018.

Esta iniciativa, teve como case study o projeto de Alqueva, e 
foi dirigida à problemática do combate às espécies invasoras 
no rio Guadiana e na albufeira de Alqueva, contando com o 
apoio da EDIA para a demonstração das metodologias apli-
cadas pela Empresa nessas matérias, bem como à partilha 
de conhecimentos e experiências desenvolvidas.

EXPOSIÇÃO LUZ: Arqueologia nos Novos Caminhos da Água

A exposição LUZ: Arqueologia nos Novos Caminhos da Água, 
esteve patente ao público na Galeria da Casa dos Burgos, em 
Évora.

Nesta exposição, a qual promoveu uma parceria da EDIA e 
do Museu da Luz com a Direção Regional de Cultura do Alen-
tejo, pretendeu-se mostrar o contexto das campanhas de 
trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), onde foram 
inventariados cerca de 6.800 novos sítios arqueológicos e 
intervencionados mais de 1.700. 

Os inevitáveis impactes destes “Novos Caminhos da Água”, 
no que ao Património Cultural diz respeito, são considerados 
extremamente positivos, pela quantidade de informação 
científica produzida.

MUSEU DA LUZ

O Museu da Luz, gerido pela EDIA na Aldeia da Luz, concelho 
de Mourão, recebeu mais uma exposição temporária de 
fotografia em resultado das “residências artísticas” que 
regularmente promove.

Tratou-se da exposição “Geometries of Silence”, um conjunto 
de 12 fotografias da autoria de Nuno Moreira.

Esta série de imagens foi sendo produzida antes, durante e após 
a residência artística que Nuno Moreira fez no mês de agosto de 
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2017 na Aldeia da Luz, em Mourão. Foi aqui que estas imagens 
ganharam raízes e um corpo sólido, reforça o autor.

A exposição esteve patente ao público de 3 de março até 2 
de junho de 2018.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL – GERIR A CARÊNCIA 
DE ÁGUA. UMA OPORTUNIDADE?

Assistindo-se cada vez mais à clara consciencialização do 
surgimento de novos cenários de alterações climáticas, a 
EDIA, como entidade Gestora do maior Empreendimento de 
Fins Múltiplos em Portugal, promoveu no dia 17 de abril de 
2018 o Seminário Internacional Gerir a Carência de Água: 
Uma oportunidade? 

O seminário reuniu um conjunto de oradores nacionais e 
internacionais, de reconhecido mérito e experiência, que 
abordaram um conjunto de apresentações estruturantes.

PRIMEIRO SALÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA ÁGUA.

Numa organização conjunta da Junta da Andaluzia e FIBES, 
Palácio de Exposições e Congressos de Sevilha, realizou-se 
em setembro o Primeiro Salão da Inovação e Tecnologia da 
Água, o qual contou com a participação da EDIA.

Este Salão teve como focos temáticos a “água e usos agrá-
rios”; “água e usos urbanos e industriais”; Smart Water 
– Inovação e Tecnologia para aplicações hidráulicas”; “água 
e energia” e “Modelos de gestão”.

ALQUEVA | CRIAR VALOR NA MUDANÇA II

A EDIA, em conjunto com a Consulai e o Trevo, empresas de 
consultoria especializada nos setores agroalimentar, agrícola 
e florestal, juntaram-se pela segunda vez para a organização 
de um conjunto de seminários práticos dedicados à eficiência 
nos fatores de produção, rega e energia.

Foram três os seminários práticos e um colóquio final a 
encerrar este segundo ciclo do “Criar Valor na Mudança”.

ALQUEVA | BLOCO DE REGA CABEÇA GORDA-TRINDADE

Teve lugar na sede da EDIA, em Beja, a apresentação pública 
do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Cabeça 
Gorda-Trindade e Respetivo Bloco de Rega.

Trata-se de uma nova área de Rega de Alqueva, inserida no 
plano de expansão do projeto inicial, e que irá beneficiar 650 
prédios rústicos nas freguesias de Cabeça Gorda, Salvada, 
Santa Clara do Louredo e Trindade, num total de cerca de 
4.500 hectares.

Este novo Bloco de Rega faz parte da expansão prevista 
para o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva o qual 
conta nesta data com 120 mil hectares de área disponível 
para rega, aumentando-a para cerca de 170 mil hectares.
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CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES NO 
MUSEU DO SEMBRANO – BEJA

OLHAR PARA OS MORTOS. OLHAR PELOS MORTOS

A exposição “Sob a Terra e as Águas – Porque há sempre 
Novas Histórias para Contar…” patente ao público no Núcleo 
Museológico da Rua do Sembrano, em Beja, recebeu a terceira 
exposição deste ciclo, desta vez sob o tema: “Olhar o Mundo 
há 5 000 anos”.

Esta exposição foi precedida de a conferência “Olhar para 
os mortos. Olhar pelos mortos. Reflexões sobre as práticas 
funerárias do 4º e 3º milénios AC, no Sul de Portugal”.

A METALURGIA DO COBRE NO SUL DE PORTUGAL  
ENTRE 3000 E 800 A.C. 
CONFERÊNCIA NO MUSEU DO SEMBRANO – BEJA

Fruto das intervenções arqueológicas promovidas pela EDIA 
no âmbito do Projeto de Alqueva, como medida de salvaguarda 
e de minimização dos impactes no Património Arqueoló-
gico, o conhecimento nesta área e desta região aumentou 
exponencialmente após os quase 2 mil sítios arqueológicos 
intervencionados.

Este conhecimento, para além de estar publicado em 18 
volumes técnico/científicos, é igualmente disponibilizado 
publicamente em exposições e conferências temáticas regu-
larmente promovidas pela EDIA.

É o caso da exposição “Sob a Terra e as Águas – Porque há 
sempre Novas Histórias para Contar…” patente ao público 
no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja, onde 
quinta feira, dia 24 de maio, pelas 21:30h, será realizada 
mais uma conferência deste ciclo, desta vez sob o tema:  
“A Metalurgia do Cobre no Sul de Portugal entre 3000 e 
800 a.C.”.

ABRIGO DE MORCEGOS DE ALQUEVA É UM DOS 
MAIS IMPORTANTES DA EUROPA

A monitorização dos morcegos do abrigo artificial de Alqueva 
revelou uma ocupação de cerca de 6 000 indivíduos de quatro 
espécies diferentes, todas elas com estatuto de conservação 
preocupante.

Estes números ultrapassam todas as expectativas e vem 
reforçar a relevância daquele abrigo, não só como “Abrigo de 
Importância Nacional”, mas, também, como um dos abrigos 
artificiais com maior sucesso em toda a Europa.

O Abrigo de Alqueva foi construído em 1995, como medida 
de minimização de impactes pela construção da barragem 
de Alqueva.

Na altura foi detetada uma colónia com poucas centenas de 
cinco espécies de morcegos, em zona de obra, tendo sido 
necessário criar uma alternativa. Assim, foi construído o 
atual abrigo que hoje se revela um verdadeiro sucesso.

143



PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR 

No fim-de-semana de 2 e 3 de junho o Festival Terras sem 
Sombra passou por Barrancos e inclui-o o Parque de Natu-
reza de Noudar no seu programa, no âmbito da Salvaguarda 
da Biodiversidade.

O Festival Terras sem Sombra conjuga música, património e 
biodiversidade com o objetivo de dar a conhecer e partilhar 
o que existe por esse Alentejo fora, dos centros históricos às 
áreas rurais, da vida selvagem às etnografias locais.

A escolha deste espaço, um pouco afastado da zona de 
influência direta de Alqueva, prende-se com o facto de este 
território peculiar pertencer à Rede Natura 2000 - Zona 
Proteção Especial (ZPE) Moura-Mourão-Barrancos-, visto ter 
um riquíssimo património natural e cultural e uma vasta e 
preservada área de montado de azinho. 

No Parque de Natureza de Noudar convoca-se o princípio de 
que o uso promove a conservação do território e recria a 
atividade agrícola na Herdade, respeitando as práticas e as 
tradições da região, enquanto se promove o eco turismo no 
respeito pela natureza.

“PATRIMÓNIO E AMBIENTE”

Ação de Sensibilização 

A EDIA em parceria com a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, a Direção Regional de Agricultura do Alentejo e a 
CIMBAL promoveu uma ação de sensibilização sobre boas 
práticas ambientais e patrimoniais no âmbito da salvaguarda 
desses valores em projetos agrícolas, dirigida a chefias e 
técnicos autárquicos dos gabinetes técnicos (licenciamento 
e ordenamento do território), ambiente e património e 
colaboradores das juntas e uniões de freguesia da área de 
influência de Alqueva.

A ação teve como objetivo contribuir para procedimentos 
eficazes na emissão de pareceres e analises, promovendo o 
conhecimento e a partilha de informação relevante entre as 
várias entidades com vista a assegurar uma atuação comum 
de salvaguarda preventiva que permita evitar danos ambien-
tais e patrimoniais no espaço agrícola e rural.

MUSEU DA LUZ 

A EDIA e o Museu da Luz inauguraram em julho a nova expo-
sição temporária “Território de Alqueva: da transformação à 
modernidade”

A nova exposição do Museu da Luz remete-nos para as trans-
formações que estão a acontecer no espaço Alqueva.
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PORTAL DO REGANTE COM NOVAS FUNCIONALIDADES

Já se encontra em funcionamento a nova versão do Portal 
do Regante (versão 2.0.), resultante de uma parceria da 
Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva 
(EDIA) com o Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio 
(COTR), e que inclui novas e decisivas funcionalidades para 
a competitividade das explorações agrícolas da área de 
influência de Alqueva. 

Incluem-se nos novos serviços prestados os avisos de rega, 
novos dados de agrometeorologia, uma ferramenta de 
agricultura de precisão e uma secção onde se disponibiliza 
informação ao regante sobre a medida agroambiental do uso 
eficiente da água.

A EDIA, no âmbito do serviço de excelência e diferenciador 
com que pretende trabalhar com os seus clientes, tem dispo-
nibilizado, desde 2015, uma ferramenta online denominada 
por Portal do Regante de Alqueva. 

Nesta plataforma, os regantes têm à sua disposição um 
conjunto de informações relevantes da sua exploração 
agrícola de regadio e da sua interligação com a EDIA. Estes 
sistemas de apoio à decisão têm em vista a prestação de um 
serviço de elevado valor acrescentado e que permita a reali-
zação de uma agricultura de regadio sustentável dos pontos 
de vista técnico, económico e ambiental.

O COTR, uma entidade sem fins lucrativos e participada pela 
EDIA, entre outros organismos públicos, empresas e princi-
pais associações e federações de agricultores, apresenta-se 

como o Centro Aglomerador e Promotor das melhores práticas 
associadas à agricultura de regadio, é uma entidade vocacio-
nada, entre outros pontos, para prestar apoio aos agricultores 
de regadio em áreas, como a agrometeorologia e aconse-
lhamento da rega, que se encontram já disponibilizadas no 
Portal do Regante.

Pretenderam, a EDIA e o COTR, unir os esforços numa parceria 
de relevo para a região e para o seu regadio, disponibilizando 
um instrumento de gestão conjunta, que se acredita, se 
tornará num ativo pioneiro para os agricultores, e que revela 
a posicionamento construtivo e dinâmico destas duas Enti-
dades em prol da agricultura de regadio da região.

PROJETO PILOTO AJUDA AGRICULTORES NO COMBATE A PRAGAS

A EDIA tem em curso um projeto piloto no combate a pragas 
por meios naturais, potenciando a fixação de colónias de 
Morcegos nas herdades na área servida pelo Projeto de 
Alqueva.

O Morcego, sendo um animal insetívoro, afigura-se como 
um importante aliado do homem no combate biológico aos 
insetos que, na maior parte das vezes, constituem pragas 
para as culturas instaladas, nomeadamente os mosquitos e 
a traça da azeitona, entre outros.
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Ao serem instaladas caixas especialmente concebidas para 
refúgio dos morcegos em locais previamente selecionados, 
maioritariamente em árvores, são criadas condições para 
que uma colónia de morcegos a ocupem e, a partir daí, apro-
veitar a voracidade destes animais para um combate efetivo 
às pragas nas culturas.

SISTEMAS AGROFLORESTAIS E INOVAÇÃO

A EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva S.A., e o ISA, Instituto Superior de Agronomia, orga-
nizaram a 3ª Reunião da RAIN portuguesa, Redes Regionais 
de Inovação Agroflorestal, inserida no projeto AFINET, redes 
de inovação em agroflorestais.

Esta reunião teve lugar no auditório da EDIA, em Beja, em 
setembro. 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL – PLÁSTICO

No âmbito do projeto PlaCarvões, liderado pela EDIA e em 
consórcio com a GESAMB, Gestão Ambiental de Resíduos; 
CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e 
Universidade de Évora, aprovado pelo Fundo Ambiental, teve 
lugar em setembro um Workshop com o tema: “Agricultura 
Sustentável – Plástico”, em Évora. 

Este projeto tem como principal objetivo impulsionar um 
comportamento alinhado com os princípios da economia 
circular, encorajando as boas práticas ao mesmo tempo que 
desenvolve uma possível solução para o problema dos plás-
ticos na agricultura.

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NA AGRICULTURA DE REGADIO

A EDIA, em parceria com o COTR, promoveu em novembro, as 
III Jornadas “Sistemas de apoio à decisão em agricultura de 
regadio”, em Beja.

Porque a agricultura de regadio é uma atividade complexa, é 
essencial que o agricultor detenha um conhecimento efetivo 
da sua cultura, das suas necessidades e do impacto das suas 
intervenções.

As III Jornadas Técnicas sobre Sistemas de Apoio à Decisão 
na Agricultura de Regadio, realizaram-se num contexto de 
constante inovação tecnológica e de alterações climáticas 
que afetam a produção agrícola.

APRESENTAÇÃO DO CADERNO TÉCNICO 3 – COLEÇÃO 
SILVA LUSITANA – PLANTAS AROMÁTICAS

A EDIA, em parceria com o INIAV, promoveu, em outubro, em 
Beja, a apresentação do Caderno Técnico em epígrafe dedi-
cado ao setor das Plantas Aromáticas.
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Neste caderno apresentam-se diversos aspetos relacionados, 
quer com as diversas componentes desta fileira, quer sobre 
modelos de governança e divulgação das melhores práticas 
junto dos stakeholders desta fileira. Cumpre salientar que a 
EDIA tem promovido o apoio a esta fileira por via das ativi-
dades realizadas no âmbito da dinamização da “Academia 
das Plantas Aromáticas e Medicinais de Alqueva”. 

CIAL – Centro de Interpretação de Alqueva

O CIAL - Centro de Interpretação de Alqueva recebeu um total 
de superior a 8 100 visitantes durante o ano de 2018.

Este número, composto maioritariamente por visitantes de 
nacionalidades portuguesa e espanhola, reafirma a barragem 
de Alqueva como um local de referência incontornável na 
região.

Localizado junto à barragem de Alqueva, o CIAL, propriedade 
da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas 
do Alqueva, S.A., tem como base um conceito interpretativo 
do projeto de Alqueva que vai desde o território e as suas 
alterações, passando pela fase de construção e gestão das 
Infra-estruturas afetas ao projeto, até às ações complemen-
tares desenvolvidas e valências do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva.

O CIAL dispõe de três áreas distintas: um espaço interpreta-
tivo de exposição e multimédia, um auditório com capacidade 
para 50 lugares e uma zona de estar onde se podem consultar 
várias publicações da EDIA. O CIAL, cujo objetivo é dar a 
conhecer toda a informação relevante do projeto de Alqueva 
aos milhares de visitantes que acorrem anualmente à zona 
da barragem, está aberto todos os dias, incluindo fins-de-
-semana e feriados. As visitas são gratuitas.

Sites EDIA e Alqueva 

A EDIA, tem o seu site institucional em www.edia.pt, onde 
responde às perguntas “Quem somos”, “O que fazemos”  
e “O que é Alqueva”, com uma área de apoio ao agricultor 
onde é possível ter acesso, entre outras funcionalidades, 
a um simulador de tarifário de rega, pesquisa de terrenos/
prédio rústico, terrenos disponíveis e dados geográficos. 
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Intranet

Na homepage da intranet está disponível informação atua-
lizada sobre os aproveitamentos hidroagrícolas geridos 
pela EDIA. Assim, os colaboradores da Empresa têm acesso 
a informação atualizada sobre as áreas em exploração e 
respetivos valores de adesão, bem como sobre as possíveis 
áreas de expansão atualmente em estudo.

Ao nível da comunicação interna, é garantido a cada momento 
o acesso à informação veiculada por órgãos de comuni-
cação social sobre a EDIA e as suas atividades, através de 
um sistema interno de clipping que garante o carregamento 
em tempo real de notícias online e em suporte de papel na 
intranet. 

Desta forma há a garantia de que todos os colaboradores 
têm acesso a esta informação.

Redes sociais

A EDIA mantém página no Facebook e no Linkedin, interagindo 
diretamente com os seus clientes, de uma forma permanente 
e dinâmica, auferindo, a cada momento, a recetividade e a 
envolvência nos projetos e iniciativas da Empresa.

A existência de páginas nas redes socias, para além de 
aumentar exponencialmente a visibilidade da EDIA, e conse-
quente a sua notoriedade, permite “humanizar” a empresa 
e posicioná-la. 

Em 2018 a EDIA iniciou a colocação regular de pequenos 
vídeos no Facebook, ilustrando a atividade da EDIA e 
o desenvolvimento do projeto, quer a nível das Infra-
-estruturas, quer nas mudanças que se vão operando nos 
diversos setores potenciados por Alqueva.

Pedidos de informação / Reclamações 

O email geral da EDIA edia@edia.pt está indexado ao email de 
3 colaboradores da área da comunicação, sendo esta uma 
das principais vias de entrada no Empresa de pedidos de 
informação e reclamações.

Todos os emails recebidos são reencaminhados de imediato 
para os departamentos/direções correspondentes para 
resposta.
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FORMATO CONTEÚDO FORMA DE 
DISPONIBILIZAÇÃO PERIODICIDADE STAKEHOLDERS QUE BENEFICIAM DA 

INFORMAÇÃO

Boletim de rega Dados de qualidade da água na origem de água 
das principais albufeiras do EFMA Site da EDIA Duas vezes por ano Proprietários, empresários agrícolas

Boletim diário Dados sintetizados das cotas das albufeiras, 
caudais diários e dados meteorológicos Site da EDIA Diário Utilizadores das albufeiras, entidades públicas 

com responsabilidade na gestão do território, EDP

Boletim do Caudal Ecológico do SAP Caudais a libertar pelo SAP Envio por e-mail Mensal EDIA e EDP

Boletim da Análise do Caudal 
Ecológico do SAP

Análise dos caudais libertados pelo SAP, 
com o objetivo de avaliar se as condições 
estabelecidas foram cumpridas

Enviado por mail Duas vezes por ano EDIA e EDP

Relatório Anual da análise das 
condições operacionais do caudal 
ecológico

Analisa o cumprimento das condições 
operacionais do caudal ecológico anualmente Enviado por e-mail Anual CADC, APA, EDP e EDIA

Notas da Biodiversidade Dados da monitorização da biodiversidade 
(aves, flora, etc.) Enviado por e-mail Sempre que solicitado Proprietários, empresas ligadas ao setor agrícola, 

público em geral (site EDIA)

Relatórios de monitorização Dados recolhidos no âmbito dos diferentes 
programas de monitorização e sua análise Enviado por e-mail

Sempre que 
solicitado e aprovado 
superiormente

APA, CCDRAlentejo; Centros de investigação, 
universidades e institutos politécnicos, alunos do 
ensino superior; 

De forma a dar a conhecer o trabalho realizado pela EDIA no 
âmbito das competências do DAOT, foram realizadas várias 
apresentações orais, pósteres em encontros técnicos e 
científicos. Foi ainda realizado em conjunto com o Instituto 
Politécnico de Beja e a University of Applied Sciences Almere 
(Holanda), um curso de pós-graduação “International 

Aquatic Ecosystem Analysis”. Este curso teve como tema 
“Aquatic Invasive Species in the Guadiana River Basin: how 
to minimize the problem?” o qual focou o problema das 
espécies exóticas invasoras, como o Jacinto-de-água no rio 
Guadiana.

Tabela 1: Identificação e descrição das diferentes formas de disponibilização de dados realizada  
pela EDIA, através do DAOT em 2018.
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8índice GRI



Conteúdos Gerais

NORMA INDICADOR PÁGINA

GRI 102: CONTEÚDOS GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome da organização 4

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 20

102-3 Localização da sede 10

102-4 Localização das atividades 10

102-5 Tipo e natureza jurídica da organização 10

102-6 Mercados abrangidos 14

102-7 Escala da organização 11

102-8 Informação sobre os colaboradores e outros trabalhadores 122

102-9 Cadeia de fornecedores 13

102-10 Alterações significativas na organização e na cadeia de 
fornecedores 5, 36

102-11 Abordagem ou princípio de precaução 39

102-12 Iniciativas externas 11

102-13 Filiação a associações 12

ESTRATÉGIA

102-14 Comunicado do CEO ou principal decisor 8

102-15 Principais impactes, riscos e oportunidades 28

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, standards e normas de comportamento 37, 38

GOVERNAÇÃO

102-18 Estrutura de governo 34

RELAÇÃO COM STAKEHOLDERS

102-40 Lista de grupos de stakeholders 43

102-41
 

Acordos coletivos de trabalho
Na EDIA, não existem acordos coletivos de trabalho.

102-42 Identificar e selecionar stakeholders 44

102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders 42

102-44 Principais tópicos e preocupações identificados 45

PRÁTICA DE REPORTE

102-45
 

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas
Não aplicável

102-46 Definir o conteúdo e os limites temáticos do relatório 5

102-47 Lista de temas materiais Índice 
GRI

102-48 Atualização de informação 5

102-49 Alterações ao relatório 5
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102-50 Período de reporte 4

102-51 Data do relatório mais recente 4

102-52 Ciclo de reporte 4

102-53 Pessoa de contacto para questões relacionadas  
com o relatório 5

102-54 Afirmar que o relatório é elaborado consoante os GRI Standards 4

102-55 Índice do conteúdo GRI 150

102-56 Verificação externa 4

Dimensão Económica

NORMA INDICADOR PÁGINA

GRI 201: DESEMPENHO ECONÓMICO – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 88

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 89

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 90

GRI 201: DESEMPENHO ECONÓMICO

201-1 Valor económico direto gerado e distribuído 91

201-2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para 
as atividades da organização decorrentes das alterações 
climáticas

91

201-3
 

Cobertura das obrigações previstas no plano de benefícios da 
organização
A EDIA não tem um plano de benefícios definido para os 
seus colaboradores.

201-4 Apoio financeiro recebido pelo Governo 93

GRI 203: IMPACTES ECONÓMICOS INDIRETOS – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 94

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 95

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 97

GRI 203: IMPACTES ECONÓMICOS INDIRETOS

203-1 Desenvolvimento e impacte de investimentos em Infra-
estruturas e serviços oferecidos 97

203-2 Impactes económicos indiretos significativos 100

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 102

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 102

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 102

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO

205-1 Atividades analisadas quanto aos riscos relacionados com 
corrupção 103

205-3 Episódios confirmados de corrupção e ações desenvolvidas
Não foram registados quaisquer episódios de corrupção.
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Dimensão Ambiental

NORMA INDICADOR PÁGINA

GRI 302: ENERGIA – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 105

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 105

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 105

GRI 302: ENERGIA

302-1 Consumo de energia dentro da organização 106

GRI 304: BIODIVERSIDADE – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 112

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 113

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 113

GRI 304: BIODIVERSIDADE

304-1

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas 
dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e de áreas 
de alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas 
protegidas

114

304-2 Impactes significativos das atividades, produtos e serviços na 
biodiversidade 116

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 118

GRI 305: EMISSÕES - TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 108

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 109

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 109

GRI 305: EMISSÕES

305-1 Emissões diretas de gases com efeito de estufa (GEE) (âmbito 1) 110

305-2 Emissões indiretas de gases com efeito de estufa resultantes 
da aquisição de eletricidade (âmbito 2) 110

305-3 Outras emissões de GEE indiretas (âmbito 3) 111

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 120

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 120

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 120

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL

307-1 Não conformidade com legislação e regulamentação ambientais
Não ocorreram não-conformidades ambientais.
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Dimensão Social

NORMA INDICADOR PÁGINA

GRI 401: EMPREGO – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 125

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 125

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 125

GRI 401: EMPREGO

401-1 Colaboradores contratados e rotatividade dos colaboradores 125

GRI 402: RELAÇÕES LABORAIS – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 127

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 127

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 127

GRI 402: RELAÇÕES LABORAIS

402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças operacionais 127

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 128

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 128

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 128

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e 
absentismo, e número de mortes relacionadas com o trabalho 128

GRI 404: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 130

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 130

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 130

GRI 404: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

404-1 Média de horas de formação, por ano, por colaborador 131

404-2 Programas para atualizar as competências dos colaboradores 
e programas de assistência à transição 131

404-3
Percentagem de colaboradores que recebem avaliações 
regulares ao desempenho e ao desenvolvimento de carreira.
Todos os colaboradores têm avaliação de desempenho.

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES - TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 132

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 133

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 133

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-1 Diversidade nos órgãos de governo e nos colaboradores 133

405-2 Proporção do salário básico e remuneração entre mulheres  
e homens 134
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GRI 412: ANÁLISE DE DIREITOS HUMANOS - TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 135

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 135

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 135

GRI 412: ANÁLISE DE DIREITOS HUMANOS

412-3 Acordos e contratos de investimento significativos que 
incluam clausulas de direitos humanos ou que tenham sido 
avaliados em direitos humanos

135

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS – TEMA MATERIAL

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1 Explicação do tópico material e dos seus limites 136

103-2 A abordagem de gestão e respetivos componentes 136

103-3 Avaliação da abordagem de gestão 136

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS

413-1
 

Unidades operacionais com envolvimento da comunidade local, 
avaliação de impactes e programas de desenvolvimento 136

GRI 419: CONFORMIDADE SOCIOECONÓMICA - TEMA MATERIAL

419-1
 

Não-conformidade com legislação e regulamentação nas áreas sociais  
e económica
A EDIA não teve quaisquer não-conformidades com legislação.
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siglas e abreviaturas9



Siglas e Abreviaturas

A
ACECA Atuação de Controlo e Eliminação do Jacinto-de-água 

no Troço Transfronteiriço do Rio Guadiana

ADRAL Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo

AIA Avaliação de Impacte Ambiental

AICEP Agência para o Investimento e Comércio Externo  
de Portugal

ALA Agendas Locais de Água no Alentejo

APA Agência Portuguesa do Ambiente

ARH Alentejo Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

ATLA Associação Transfronteiriça dos Municípios  
Lago Alqueva

B
BCSD Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável

BEI Banco Europeu de Investimento

BTL Bolsa de Turismo de Lisboa

C
CARALQUEVA Comité de Acompanhamento do Regadio de Alqueva

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional

CCDRA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo

CHA Central Hidroelétrica de Alqueva

CHP Central Hidroelétrica de Pedrógão

CIAL Centro de Informação de Alqueva

CIEFMA Aplicação Web para Consulta do Cadastro de  
Infra-estruturas do EFMA e Gestão de Regantes

CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

CIMBAL Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

CLAS Conselho Local de Ação Social do Conselho de Beja

CMVM Comissão de Mercado de Valores Mobiliários

COTR Centro Operativo de Tecnologias do Regadio

D
DGADR Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

DIA Declaração de Impacte Ambiental

DRAP Direção Regional de Agricultura do Alentejo

E
EBIT Earning Before Interest and Taxes

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization

EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva, S.A.

EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

EFV Equipa de Fiscalização e Vigilância

EIA Estudo de Impacte Ambiental

ERDAS Projeto Earth Resource Data Analysis System

EsPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública

ETA Estação de Tratamento de Águas

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais

EUR Euros
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F
FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

FEOGA Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola

FitoFarmgest Gestão Sustentável de Fitofármacos em Olival, 
Vinha e Culturas Arvenses, na Área de Influência 
do EmFMA

G
GeOp (Entidade) Gestora Operacional

GESAMB Gestão Ambiental e de Resíduos

H
Ha Hectare

Hm3 Hectómetro cúbico

I
IBERLINX Ação Territorial Transfronteiriça para a 

Conservação do Lice Ibérico

INALENTEJO Programa Operacional Regional do Alentejo 
2007/2013

INVASEP Lucha contra las especies invasoras en las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana en la 
Península Ibérica

INE Instituto Nacional de Estatística

INIAV Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária

IoT Internet on Things

IPBeja Instituto Politécnico de Beja

K
Km Quilómetro

Km2 Quilómetros quadrados

kWh Kilo Watt Hora

L
LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Life + IBERLINCE Recuperação da Distribuição Histórica do Lince 
Ibérico (Lynx pardinus) em Espanha e Portugal

Life Montado 
Adapt

Montado & Climate; a need to adapt

LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil

M
MAFDR Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural

MAMAOT Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território

MW/h MEGA WATT hora

N
NAVIA Software Operacional de Gestão  

de Infra-estruturas

NERBE Núcleo Empresarial da Região de Beja

O
OakReGeneration Projeto OakRegeneration – Projeto PDR2020 – 

Medida 1 Grupos Operacionais (Projeto que estuda 
a regeneração natural do montado em ambientes 
protegidos de gado e fauna selvagem)
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P
PAAP Programa das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão

PBG Princípios do Bom Governo

PDR 2020 Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
2014-2020

PGA Programa de Gestão Ambiental

PGF Planos de Gestão Florestal

PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração Central

PlaCarvões Projeto 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

PNN Parque de Natureza de Noudar

PNRegadios Programa Nacional de Regadios

POAAP Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva 
e Pedrógão

POCTEP Programa de Cooperação Transfronteiriça  
Portugal-Espanha

POSEUR Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos

POVT Programa Operacional Temático de Valorização do 
Território

PRODER Programa de Desenvolvimento Rural

PRO-IBERLINX Proteção e Conservação do Lince Ibérico

R
RCA Rosa, Corria & Associados, SROC, S.A.

RCM Resolução de Conselho de Ministros

RP Rede Primária

RS Rede Secundária

S
S.A.  Sociedade Anónima

SAP Sistemas, Aplicativos e Produtos para 
Processamento de Dados

SEE Setor Empresarial do Estado

SIG Sistema de Informação Geográfica

SHT Segurança e Higiene no Trabalho 

SIRHAL Sistema de Informação de Recursos Hídricos  
de Alqueva

SISAP Sistema de Apoio à Determinação da  
Aptidão Cultural 

SMG Sistema de Monitorização do Guadiana

V
VAB Valor Acrescentado Bruto

VSA Volta Solidária de Alqueva
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CAPITAL SOCIAL: 537.305.215,00 EUR

CAPITAL PRÓPRIO NEGATIVO: 296.404.038,00 EUR

NÚMERO DE PESSOA COLETIVA: 503 450 189

MATRÍCULA: 01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja

SEDE SOCIAL: Rua Zeca Afonso, n.º 2 – 7800-522-BEJA

DELEGAÇÃO DE LISBOA:  Espaço Amoreiras – Centro Empresarial. Rua D. João V, n.º 24, 1.03 – 1250-091 LISBOA

DELEGAÇÃO DE ALQUEVA: Apartado 126 – 7860-MOURA

DELEGAÇÃO DE PEDRÓGÃO: Apartado 126 – 7860-MOURA

PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR: Apartado 5 – 7230-BARRANCOS

MUSEU DA LUZ: Largo da Igreja Nossa Sra. da Luz – 7240-100-LUZ-MOURÃO

PROPRIEDADE: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. FOTOGRAFIAS: António Cunha / EDIA CONCEITO GRÁFICO E PRODUÇÃO: Paulo Froes – dupladesign.pt

http://www.dupladesign.pt
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