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Situado no Alentejo, no Sul de Portugal, Alqueva é um projeto que assenta no conceito 

de fins múltiplos, onde a barragem de Alqueva, é o centro da maior reserva de água 

da Europa, com uma capacidade total de 4.150 milhões de metros cúbicos.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) tem uma dimensão, 

abrangência e modernidade de infraestruturas que permitem irrigar o maior 

perímetro hidroagrícola português, produzir energia hidroelétrica em modo reversível 

possibilitando uma total complementaridade com outras energias renováveis como 

a fotovoltaica, o abastecimento público e industrial, a preservação do ambiente e do 

património e do ordenamento do território.

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 da região;

•  Promovendo Alqueva como paradigma da qualidade ambiental;

•  Gerando critérios de competitividade e de rentabilidade dos investimentos. 

O projeto de Alqueva, é hoje no Alentejo o maior investimento alguma vez realizado. 

O desafio que se coloca à região é proporcional à sua dimensão, abrindo perspetivas 

únicas ao relançamento do desenvolvimento económico e social, criando condições 

para um acréscimo efetivo do Produto Interno Bruto regional, através:

•  Da criação de novos investimentos e no desenvolvimento de novas    

    atividades económicas;

•  Da integração e complementaridade de projetos e atividades;

•  Da criação e qualificação do emprego;

•  Da marca Alqueva como referência de qualidade de produtos e serviços;

•  Do espaço Alqueva como referência de inovação e tecnologia.

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA, [102-1] é 

a entidade gestora do projeto Alqueva, e foi mandatada pelo Estado português para 

conceber, executar, construir, gerir e explorar o EFMA.

Presentemente, o projeto Alqueva encontra-se num momento único da sua história. 

Completada a 1.ª fase do EFMA em 2016 e tendo em 2019 a área inscrita pelos 

agricultores chegado aos 103.429 ha (inclui perímetros e captações diretas), o que se 

traduz em uma adesão ao regadio de 88%, e após garantias de financiamento, a EDIA 

deu início aos projetos para infraestruturação da 2.ª Fase do empreendimento, com 

a construção de mais 50.000 hectares de regadio, integrada no Programa Nacional 

de Regadios (PNR).

Em 2019 tiveram seguimento os projetos da 2.ª Fase, mencionando, entre outros, os 

projetos dos circuitos hidráulicos da Vidigueira e da Cabeça Gorda – Trindade e da 

ligação à albufeira do Monte da Rocha. 

No final do ano decorreram os procedimentos relativos às contratações para a 

execução das empreitadas de construção do circuito hidráulico e bloco de Viana do 

Alentejo, do circuito hidráulico e bloco de Viana do Alentejo, dos blocos de Cuba – 

Odivelas, de Évora e da ligação do sistema de adução de Morgavél.

Também em 2019, teve início a construção das primeiras centrais fotovoltaicas 

para autoconsumo da Laje e de Cuba-Este. Nesta, os painéis fotovoltaicos estão 

instalados sobre estruturas flutuantes no reservatório de Cuba-Este constituindo a 

maior central solar flutuante do país. 
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Os recentes períodos de seca extrema, vieram acentuar ainda mais o impacto 

positivo da reserva estratégia de água de Alqueva, através da qual é possível 

abastecer populações, apoiar o abeberamento de gado, desenvolver a agricultura e 

aprovisionar diversas outras barragens.

A 2.ª fase do EFMA permitirá, para além da incontornável ampliação do benefício 

hidroagrícola do projeto, a 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), o abastecimento público e industrial, a preservação ambiental e 

patrimonial.

Assim, o presente relatório tem como principal objetivo comunicar o desempenho 

económico, social e ambiental da empresa, bem como a evolução da atividade de 

exploração e manutenção da infraestrutura, assim como os desenvolvimentos dos 

novos projetos, no ano de 2019 [102-50]. 

A estratégia da Empresa, assenta em quatro áreas principais:

•  Gestão da Água

•  Gestão da Infraestrutura

•  Promoção do regadio

•  Desenvolvimento Regional.

São integrados neste relatório, os Seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) adotados pela EDIA, seguindo as orientações da Organização das Nações 

Unidas (ONU).

O Relatório de Sustentabilidade de 2019 pode ser consultado no website da EDIA, 

www.EDIA.pt e foi elaborado pelo Departamento de Economia da Água. A leitura do 

relatório deverá ser complementada com informação presente no Relatório e Contas 

de 2019, também disponível no website da empresa.

A sua opinião é importante para nós. Caso queira fazer comentários ou esclarecer 

dúvidas, entre em contacto através do e-mail ifialho@EDIA.pt. [102-53]
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A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. pertence ao 

setor empresarial do Estado sob a tutela do Ministério da Agricultura e tem a missão 

de conceber, construir, explorar e promover o Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA).

Em 2019 Alqueva mostrou, uma vez mais, a sua importância para o Alentejo garantindo 

o reforço do abastecimento de água às populações e, principalmente, a uma área de 

regadio moderno e eficiente que já ultrapassa os 100 mil hectares.

O EFMA cobre uma área de influência de cerca de um terço do Alentejo, sendo que 

a grande dimensão, abrangência e modernidade da infraestruturação hidráulica 

implementada permitem, para além do incontornável benefício hidroagrícola, a 

produção hidroelétrica em sistema reversível, o abastecimento público e industrial, 

a regularização e correção torrencial, a preservação e valorização ambiental e 

patrimonial e o ordenamento do território.

Está em curso um projeto de expansão do EFMA em cerca de 50 mil hectares 

integrado no Programa Nacional de Regadios. Neste período tiveram seguimento os 

projetos destas áreas limítrofes, referenciando-se, entre outros, o desenvolvimento 

dos projetos dos circuitos hidráulicos da Vidigueira e de Cabeça-Gorda – Trindade 

e ligação à albufeira do Monte da Rocha. Conclui-se ainda o projeto do Posto de 

Observação e Comando / Centro de Interpretação de Alqueva. 

No final do ano decorreram os procedimentos relativos às contratações para a 

execução das empreitadas de construção da ligação do sistema de adução de 

Morgavel, do circuito hidráulico e bloco de Viana do Alentejo, blocos de Cuba – 

Odivelas e blocos de Évora. [102-14]
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O ano de 2019 ficou marcado, por outro lado, pela construção das primeiras centrais 

fotovoltaicas para autoconsumo nas estações elevatórias que são origem das áreas 

de expansão da Vidigueira e de São Bento. No primeiro caso, os painéis fotovoltaicos 

estão instalados sobre estruturas flutuantes no reservatório de Cuba-Este 

constituindo a maior central solar flutuante do país.

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 Empreendimento. Em particular, julgamos que a 

gestão integrada das redes primária e secundária, assumida como elemento essencial 

de sustentabilidade da empresa, do empreendimento 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.

Em 2019 cabe destacar o início do período experimental do Projeto URSA - Unidades 

de Recirculação de Subprodutos de Alqueva, com a implementação da unidade 

experimental URSA na herdade da Abóbada em Serpa. Este projeto pretende a 

valorização de resíduos/subprodutos, contribuindo para acelerar a transição para 

a economia circular. Esta unidade demonstrativa destina-se à transformação de 

subprodutos agrícolas em composto -um fertilizante orgânico estável e equilibrado 

para posterior aplicação no solo.

Em 2020 prevê-se o início de diversas empreitadas, facto que se vai traduzir num 

aumento considerável do investimento a realizar, face a anos anteriores. Como a 

progressiva entrada em serviço das novas áreas também a atividade operacional terá 

uma tendência de franco crescimento nos próximos anos.

Está também planeado o arranque do projeto fotovoltaico de larga escala com vista 

à redução dos custos energéticos e à descarbonização da atividade de distribuição 

de água. Perseguimos o sonho de poder produzir localmente todas as necessidades 

energéticas com recurso à energia solar e, para tal, será lançado o concurso para 

a instalação unidades de produção solar para autoconsumo junto das estações 

elevatórias da rede primária com uma potência combinada superior a 50 MW. Quando 

concretizado será o maior projeto fotovoltaico flutuante da Europa.

Acreditamos que o alargamento projetado da área beneficiada a par da concretização 

do ambicioso projeto de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo 

com vista à redução dos encargos energéticos – os mais significativos custos 

operacionais do sistema - devem ser os grandes vetores de desenvolvimento com 

vista à sustentabilidade no longo prazo do projeto Alqueva.

Com a publicação deste Relatório de Sustentabilidade, a EDIA pretende comunicar o 

seu desempenho a nível ambiental, social e económico e reforçar o seu compromisso 

com o desenvolvimento do Alentejo.

José Pedro Salema

Presidente do Conselho de Administração
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Quem Somos

Caracterização da Empresa

A EDIA, criada em 1995, é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos, pertencente ao Setor Empresarial do Estado (SEE) [102-5], que está sob 

a tutela do Ministério da Agricultura, e  é a empresa gestora do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva.

Sendo responsável por um instrumento relevante para dinamização da economia, 

posiciona-se como uma referência estratégica, contribuindo para o desenvolvimento, 

não só da região, mas também do País.

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 infraestruturas.

Consciente do papel que assumia na região e com o objetivo de associar às 

infraestruturas do Projeto de Alqueva polos de desenvolvimento, apostou na 

perspetiva empresarial na sua orientação.

Hoje a EDIA é reconhecida a nível nacional e, também além-fronteiras, como uma 

Empresa sólida e estratégica:

•  para a promoção de Alqueva, rentabilizando a sua componente agrícola; 

•  para a promoção da região, enquanto zona de referência para novos investimentos; 

•  para o estabelecimento de pontes facilitadoras entre investidores e empresários  

    locais, tendo em vista parcerias em diversas áreas de negócio, 

•  para além de ser responsável direta pela conceção, construção e exploração das  

     infraestruturas que estão afetas ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

O grande objetivo do EFMA passa pela criação de condições para promover o 

desenvolvimento regional nas suas vertentes económica e social, tendo sido 
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concebido como um instrumento numa área importante do Alentejo e procurando 

ter um efeito valorizador dos recursos naturais e na revitalização e dinamização da 

atividade económica nesta região e de fixação das suas populações.

A 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. Aumentar o valor para o acionista e assegurar a sustentabilidade 

económico-financeira da Empresa, prestar um serviço de elevada qualidade aos 

clientes, promovendo a eficiência económica, ambiental e energética da empresa são 

igualmente orientações que prosseguimos. 

Nossa missão e valores [102-16]
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Recursos Humanos

A EDIA tem atualmente 179 efetivos na sua equipa de trabalho, e 3 colaboradores 

com contrato a termo certo, sendo todos eles a tempo inteiro e com um nível de 

formação superior adaptado à atividade de trabalho – 73% dos colaboradores com 

curso superior. [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. 

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, entre 

2017 a 2019 (em m€):
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Relacionamentos institucionais [102-12 e 102-13]

Compromissos institucionais assumidos

· Guia do CEO sobre Direitos Humanos

· Carta de Princípios do BCSD Portugal

Organizações das quais somos afiliados e/ou temos participação

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

elencam:

•  AdVT – 0,30%; 

•  ADRAL – 4,11%;

•  COTR – 9,82%;

•  Lusofuel – 10%.

RELATÓRIO DE 
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Onde Estamos?

O Território

Localizado em pleno Alentejo, o EFMA, sob gestão e exploração da EDIA, tem influência 

direta nos concelhos abrangidos pela albufeira de Alqueva e naqueles que beneficiam 

com a instalação de novos perímetros de rega ou são servidos pelo abastecimento 

público. [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 desertificação 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. 

Sistema Global de Rega e Principais Infraestruturas

Através destas infraestruturas, Alqueva dispõe neste momento de 120.000 hectares 

de regadio à disposição dos beneficiários do Empreendimento, abastece outros 

aproveitamentos 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.

O Sistema Global de Rega de Alqueva divide-se em três subsistemas, de acordo com 

as diferentes origens de água, nomeadamente, Alqueva, Ardila e Pedrógão.

As atividades da Empresa estendem-se 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). [102-4]
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2019

O que fazemos [102-2], [102-6]

Construção de Infraestruturas

O EFMA, é constituído por um conjunto de infraestruturas agrupadas sendo a albufeira 

de Alqueva a mãe d’água do projeto com capacidade para garantir autossuficiência 

durante 4 anos consecutivos de seca.

Atualmente está em exploração uma área de 110 mil hectares de regadio, o total 

previsto no projeto inicial do Sistema Global de Rega de Alqueva, estando em 

desenvolvimento os trâmites necessários para o aumento da referida área em mais 

cerca de 50 mil hectares em áreas limítrofes.
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2ª Fase do EFMA

A publicação do 1.º Aviso para apresentação de candidaturas, em 29 de abril de 2019, 

marcou de forma decisiva a operacionalização do PNRegadios, aprovado pelo Estado 

Português em outubro de 2018, e financiado através do BEI e do CEB. Referencie-se 

ainda que, dos cerca de 560 milhões de EUR estipulados para o benefício de 100 mil 

ha em todo país, 236 milhões de EUR destinam-se à 2.ª fase do EFMA.

A EDIA, durante o mês de maio, apresentou as seguintes candidaturas:

•  Circuito hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo bloco;

•  Circuito hidráulico de Morgavél e respetivo bloco;

•  Circuito hidráulico de Évora e respetivo bloco;

•  Circuito hidráulico de Viana e bloco;

•  Circuito hidráulico de Reguengos e blocos;

•   2.ª fase da estação elevatória de Loureiro-Alvito;

•   2.ª fase da estação elevatória de São Pedro;

•   Circuito hidráulico da Vidigueira e respetivo bloco;

•  Circuito hidráulico de São Bento e respetivo bloco; e

•  2.ª fase da estação elevatória de Pedrogão - Margem Direita.

Na sequência deste aviso, durante o mês de maio de 2019, a EDIA, procedeu à 

elaboração de dez candidaturas de projetos da 2.ª fase de infraestruturação do 

regadio de Alqueva que representam um investimento total de cerca de 95 milhões 

de EUR, dos quais, até ao final de 2019, nove foram aprovadas, continuando ainda 

para análise o circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e respetivo bloco, cujo 

valor total é superior a 50 milhões de EUR, logo deve ser aprovado previamente pelo 

BEI.

Melhorias de Regadios Existentes

Na componente infraestrutural continuaram os trabalhos respeitantes à empreitada 

de construção do reforço de potência da estação elevatória dos Álamos, assim como 

à empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos para a instalação 

de três grupos adicionais na estação elevatória de São Pedro, consignada no final do 

ano anterior. Referencie-se ainda o término da empreitada de reforço de potência da 

estação elevatória do bloco Loureiro-Alvito.

Paralelamente, prosseguiu a preparação dos procedimentos de concurso da obra de 

construção e fornecimento dos equipamentos do sistema elevatório de Pedrógão – 

Margem Direita (2.ª fase) e a duplicação dos Sifões Álamos - Loureiro.
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Construção de Novos Regadios

O primeiro semestre de 2019, ficou marcado com o arranque da construção da central 

fotovoltaica flutuante de Cuba Este e da central fotovoltaica da Lage. Centrais estas, 

de larga escala para autoconsumo nas estações elevatórias que são origem das 

áreas de expansão da Vidigueira e de São Bento, respetivamente.

No final do ano, decorreu, na rede primária, a contratualização das empreitadas de 

construção da ligação ao sistema de adução a Morgavél e do circuito hidráulico de 

Viana do Alentejo, incluídas no subsistema Alqueva.

Quanto à rede secundária, procedeu-se, igualmente, aos procedimentos 

regulamentares relativos à contratação para a execução das empreitadas de 

construção do Bloco de Évora, Bloco de Cuba-Odivelas e adutor principal e respetivo 

bloco de Viana do Alentejo, e respetivas fiscalizações.

Neste período tiveram também seguimento os projetos das áreas limítrofes, 

referenciando-se, entre outros, o desenvolvimento dos trabalhos de revisão dos 

projetos de execução dos circuitos hidráulicos de Reguengos e Póvoa-Moura e 

respetivos blocos de rega, assim como o desenvolvimento dos projetos dos circuitos 

hidráulicos da Vidigueira e de Cabeça-Gorda – Trindade e ligação à albufeira do 

Monte da Rocha.
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Energia

No final de 2019, a EDIA iniciou a preparação do concurso para o maior projeto 

fotovoltaico flutuante da Europa. Este projeto compreende o fornecimento, instalação 

e licenciamento de 10 Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) junto às 

estações elevatórias da rede primária do EFMA. 

Este projeto, das 10 centrais fotovoltaicas flutuantes, irá ter uma potência instalada 

total de 50 MWp, que ocuparão uma área com cerca de 50 ha sobre a água, estimando-

se que sejam necessários mais de 127 mil painéis fotovoltaicos que evitarão a emissão 

de cerca de 30 mil toneladas de CO
2
, por ano. 

Com uma produção estimada em 85-90 GWh/ano, a energia obtida pelo conjunto 

destas centrais fotovoltaicas seria suficiente para abastecer cerca de 2/3 de toda a 

população do Baixo Alentejo.
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Gestão de Infraestruturas

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 infraestruturas de uma forma integrada e sustentável 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.

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, informação atualizada e oferecem ao agricultor a garantia de água que 

necessita para a sua exploração.

Para contribuir para a melhoria desta sua atividade e, consequentemente, na 

resposta aos seus clientes, a Empresa implementou o software NAVIA, para a gestão 

operacional das infraestruturas. Com interligação aos sistemas SAP (faturação, 

stocks), SIG (cadastro de infraestruturas, áreas regadas), e SCADA (supervisão, 

telegestão e telemetria), irá permitir reunir a informação e os indicadores das várias 

infraestruturas numa única aplicação, bem como recolher e inserir consumos e 

análises de água, desencadeando workflows de aprovação e ordens de manutenção, 

estando assim alinhado com as boas práticas na área de gestão de ativos.

Em 2019, como principais atividades e intervenções de gestão e manutenção, foram 

realizadas: 

•  campanhas de leitura da aparelhagem de observação instalada, das infraestruturas 

primárias;

•  intervenções de manutenção preventiva e corretiva, de diversas infraestruturas  

    da rede primária;

•  trabalhos de manutenção corretiva ao abrigo de garantia contratual das obras,  

    com especial destaque para as intervenções realizadas no circuito hidráulico de  

    Pedrógão – Margem Esquerda e no circuito hidráulico Caliços-Machados;

•  ações inerentes à realização da campanha de rega, tendo sido assegurada toda a  

    componente de exploração e gestão associada à rede secundária;

•  inscrições de beneficiários, bem como a execução de manutenções preventivas  

    condicionadas e as leituras mensais/trimestrais, que suportam a faturação dos  

    consumos verificados, com recurso ao software NAVIA, assim como a reanálise dos  

    locais para instalação de equipamentos de telemetria (dataloggers);

•   concursos públicos de manutenção geral para os três subsistemas, tendo sido  

     adjudicados no final de 2019.
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Gestão da Água 

No documento Massas de Água de Alqueva, foi compilada informação associada às 

suas principais albufeiras, referindo as caraterísticas das barragens e respetivas 

massa de água, bem como os principais resultados em termos de monitorização 

ambiental, com enfoque na qualidade da água para rega, sinalização das albufeiras e 

utilizações secundárias permitidas.

Para aceder ao documento Massas de Água, clique AQUI.
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Dados Geográficos

Com o objetivo de participar na promoção do desenvolvimento económico e social 

do espaço Alqueva, a EDIA disponibiliza gratuitamente os seus dados geográficos, 

frequentemente procurados pelos beneficiários do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva para implementação de projetos agrícolas.

Estes dados, propriedade da EDIA, incluem ortofotomapas e altimetria, que podem 

ser redistribuídos e usados para qualquer fim, mesmo que comercial, desde que se 

cumpram determinados requisitos.

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.

Centro de Cartografia da EDIA [102-12]: ISSO 9001 - 2008
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Avaliação Ambiental

No domínio ambiental, a sustentabilidade do Empreendimento assenta numa lógica 

integrada de compromissos pela minimização e compensação dos impactes do 

Projeto, aumento do conhecimento e potenciação dos impactes positivos 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 (AIA) potencialmente associados, 

exercício que inclui a definição das respetivas medidas de mitigação e monitorização 

aplicáveis.

No caso do EFMA, a verificação da boa execução destas medidas encontra-se 

adstrita à EDIA, enquanto Empresa promotora do projeto, dono de obra e entidade 

gestora das infraestruturas. No entanto, é inevitável que a assunção do compromisso 

ambiental seja dos agentes que operam no território, como sejam os empreiteiros 

(fase de obra) ou os beneficiários do regadio (fase de exploração).

Durante 2019, e no cumprimento das obrigações estabelecidas nos Regulamentos 

dos Aproveitamentos Hidroagrícolas e no Plano de Acompanhamento e Auditoria 

Ambiental, foram realizadas ações de fiscalização e acompanhamento ambiental 

em mais de 8.000 ha de terrenos agrícolas, pertencentes aos perímetros do EFMA. 

Complementarmente a estas ações foram desenvolvidas ações de sensibilização 

ambiental e patrimonial a diferentes comunidades agrícolas.

No que diz respeito às ações de monitorização e conservação do habitat Charcos 

Temporários Mediterrânicos, no decorrer deste ano procedeu-se ao envio da 

resposta às solicitações e considerações expressas no parecer rececionado da APA. 

Na sequência do solicitado pela APA, foi remetido para esta entidade a restruturação 

do Plano de Conservação dos Charcos. 

Outra das medidas em curso para minimização e compensação de impactes, mas 

a qual tem também por objetivo a sensibilização e demonstração à comunidade 

regante da compatibilização das áreas agrícolas com os ecossistemas presentes foi 

a implementação de um projeto de plantação de sobro e azinho em áreas sobrantes 

da EDIA.

No final do ano foram realizados diversos trabalhos de campo associados à 

implementação do Plano de Monitorização do Património Cultural localizado em 

albufeiras do EFMA. Durante estes trabalhos foram visitados 119 (cento e dezanove) 

elementos patrimoniais localizados em 13 (treze) albufeiras do EFMA.

Boas Práticas e Sustentabilidade da Agricultura de Regadio

A EDIA tem levado a cabo um conjunto de ações com diversos agricultores, que têm 

em vista a compensação/mitigação de alguns possíveis impactes das culturas de 

regadio. 

Pretende-se com esta medida e com os trabalhos desenvolvidos, implementar 

voluntariamente, com as explorações aderentes, um conjunto de medidas de fácil 

implementação, com ganhos para o próprio proprietário e que simultaneamente, não 

comprometam a rentabilidade económica da exploração. 

A adesão tem sido muito boa e o feedback de muitos agricultores tem sido positivo, 

compreendendo a lógica de implementação de algumas ações complementares.
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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 

ferramentas de apoio à decisão e do enquadramento institucional, a EDIA apoia a 

implementação e desenvolvimento de projetos agrícolas e agroindustriais.

A EDIA dá continuidade à sua política de disponibilização gratuita de ferramentas de 

apoio à decisão para os investidores agrícolas.

O SISAP – Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural é um programa 

desenvolvido pela EDIA e pelo Departamento de Agricultura do Instituto Superior de 

Agronomia com o objetivo de organizar toda a informação e métodos relevantes para 

a determinação da aptidão cultural da área de influência de Alqueva, associada à 

sustentabilidade ambiental e à rentabilidade económica.

A aptidão (técnica, económica e ambiental) para uma ou mais culturas, é estabelecida 

de acordo com uma chave de classificação em quatro classes: aptidão nula, aptidão 

reduzida, aptidão moderada e aptidão elevada.

Com base nos resultados deste programa é possível, identificar as parcelas que têm 

uma melhor aptidão técnica, económica e ambiental para uma determinada cultura.

Este programa pode, igualmente, ajudar na escolha da localização de potenciais 

unidades agroindustriais, uma vez que está ligado a um Sistema de Informação 

Geográfico, permitindo-lhe relacionar a aptidão cultural com uma série de outros 

parâmetros importantes para esta análise.

O Portal do Regante — disponibilizando aos beneficiários de Alqueva funcionalidades 

para otimizar o uso sustentado do recurso água (do ponto de vista técnico, económico 

e ambiental), facilitar e apoiar a atividade dos regantes e, simultaneamente, melhorar 

a comunicação entre a empresa e os seus associados.

O agricultor pode aceder a toda a informação referente às suas parcelas agrícolas, 

como por exemplo:

•  Áreas beneficiadas e áreas inscritas, com mapas das suas localizações;

•  Informação referente à sua faturação e ao seu perfil energético;

•  Volumes consumidos e registos de leituras;

•  Informação meteorológica;

•  Contas de cultura;

•  Avisos de rega;

•  Ocupação cultural.

Em 2019 procedeu-se ao desenvolvimento do Projeto Portal do Regante 3.0., no 

âmbito da candidatura “Smart.Agri.Hubs”, com novas funcionalidades na versão web 

e com a criação de uma aplicação móvel. 
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Informar Agricultores e Stakeholders

A EDIA, dá continuidade à sua política de auxiliar agricultores e investidores a 

desenvolverem atividades agrícolas sustentáveis, assumindo a importância de 

divulgar o máximo conhecimento junto dos agricultores e diversos stakeholders.

Neste sentido, foi disponibilizado, no site da EDIA, o Anuário Agrícola de Alqueva. Trata-

se de uma edição que fornece um quadro, tão claro quanto possível, dos sistemas de 

produção existentes e potenciais em Alqueva, evidenciando, através de entrevistas 

realizadas, os pontos de vista dos 4 principais setores agronómicos de Alqueva: o 

olival, o amendoal, a vinha e o milho. 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.

E foi também disponibilizado, o Relatório da Campanha de Rega dos Perímetros de 

Alqueva. Este relatório tem como objetivo fornecer uma visão detalhada e exaustiva, 

dos principais dados e números das campanhas de rega entre 2011 e 2018, por 

forma a dar a conhecer publicamente, a evolução do projeto Alqueva no que ao 

desenvolvimento agrícola diz respeito. 

Também sistematiza informação e análise mais minuciosa sobre o número de prédios 

e de proprietários; áreas médias de exploração por prédio e por proprietário; número 

de prédios por proprietário; área média de exploração por boca de rega beneficiada; 

número de bocas de rega inscritas; número de beneficiários inscritos.
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Promoção do Regadio

Como entidade impulsionadora do desenvolvimento agrícola e agroindustrial de 

Alqueva, a EDIA tem o propósito de promover o regadio na zona de influência do 

EFMA, constituindo um grande instrumento para consolidar o desenvolvimento 

socioeconómico e ambiental da região.

Durante o ano de 2019, prosseguiu-se o contacto, acompanhamento de visitas 

ao campo e fornecimento de informação a potenciais investidores, empresas e 

particulares, nacionais e estrangeiras. Neste âmbito, foi dada continuidade à 

elaboração de listagens de proprietários disponíveis para serem facultadas a todos 

os interessados, empresas e/ou particulares, com o objetivo de angariar parceiros.

A EDIA também prosseguiu ao acompanhamento e apoio a novos projetos agrícolas, 

através do forte conhecimento das explorações agrícolas da região e dos seus 

beneficiários, bem como das suas expectativas e intenções no que concerne à 

prática do regadio.

A promoção de soluções associadas à maximização do negócio de distribuição 

de água, à captação de investimentos nas áreas agrícolas e agroindustrial, ao 

desenvolvimento de pacotes comerciais e novos modelos de agro-negócio, foram 

atividades desenvolvidas neste período 

A EDIA, continuou a realizar a promoção, divulgação e dinamização da Bolsa de Terras, 

junto de todos os beneficiários inquiridos, instituições bancárias, representantes de 

agrupamentos de agricultores e todos os agentes com papel relevante no meio rural. 

Relativamente à classificação e inventariação de áreas de regadio, teve continuidade 

o processo de recolha e sistematização de informação (CIEFMA – Comercial), 

através da realização dos inquéritos aos beneficiários (regantes e não regantes) dos 

perímetros de rega em exploração. No período em reporte, e por interação direta da 

EDIA, foi transacionada uma área de cerca de 2.162 ha.
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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. 

• Modo de Produção Biológico;

• FSC Forest Stewardship Council – Gestão Florestal sustentável.            

                [102-12]
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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. 
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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 desenvolvimento 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 estrangeiros, qualificando a sua oferta e gerando 

desenvolvimento a partir da sua maior riqueza natural: a água.
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Governança

Modelo de Governo [102-18]

A governação da EDIA é assegurada por um Conselho de Administração composto por 

três membros (todos executivos), o presidente e dois vogais eleitos em Assembleia 

Geral para mandatos de três anos. 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 fiscalização das contas.

O Conselho de Administração nomeia com alguma regularidade equipas 

multidisciplinares para gestão e acompanhamento 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 competências exigidas 

aos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado são da 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, entidade que tutela superiormente, a 

atividade da EDIA.

Da mesma forma, é responsabilidade do Ministério da Agricultura, o processo para a 

avaliação de desempenho referente à execução das atividades desenvolvidas pelos 

membros do Conselho de Administração.

A realidade demonstra que onde existe água, existem pessoas e, portanto, 

potencialidades para um desenvolvimento económico e social duma região, com a 

concomitante redução dos seus riscos de despovoamento e desertificação. É no 

contexto desta realidade que surge o Programa Nacional de Regadios (PNRegadios), 

uma iniciativa do Governo que vai criar mais 90.000 hectares de regadio até 2022 e 

que inclui ampliação de 50.000 hectares do EFMA. 

A publicação do 1.º Aviso para apresentação de candidaturas, em 29 de abril de 2019, 

marcou, de forma decisiva, a operacionalização do PNRegadios, aprovado pelo Estado 

Português em outubro de 2018, e financiado através do BEI e do CEB. Referencie-se 

ainda que, dos cerca de 560 milhões de EUR estipulados para o benefício de 100 mil 

hectares em todo país, 236 milhões de EUR destinam-se à 2.ª fase de implementação 

do regadio de Alqueva. [102-10]

A 31 de dezembro de 2019, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e 

realizado, ascende a 838.810.320 EUR (composto por 167.762.064 ações), e é detido 

a 100% pelo Estado Português, através da DGTF. A variação ocorrida em 2019 

(29.275.440 EUR e 5.855.088 novas ações) decorre das seguintes emissões de ações 

com o valor nominal de 5 EUR cada:

•  Setembro de 2019: Emissão de 3.355.088 novas ações, com o valor nominal de  

    5 EUR  cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado foi de      

    16.775.440 EUR (3 de setembro); e
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•  Setembro de 2019: Emissão de 2.500.000 novas ações, com o valor nominal        

    de 5 EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado foi de  

    12.500.000 EUR (11 de setembro).

O investimento realizado neste ano, não incluindo as capitalizações de encargos 

de estrutura e financeiros, atingiu o montante de 8.661,28 milhares de EUR, 544,47 

milhares de EUR na 1.ª fase do EFMA e de 8.116,81 EUR na 2.ª fase. Assim, o investimento 

total no EFMA, desde 1995 até ao final de 2019 é de 2.364.168,67 milhares de EUR.
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Princípios, Normas e Padrões de Comportamento [102-16] 
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[205-1]
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Princípio da Precaução [102-11]

O postulado emanado pelo Princípio da Precaução à realidade da EDIA, designadamente 

no que respeita à responsabilidade socioambiental e económica da Empresa, 

implica o reconhecimento do seu papel no desenvolvimento regional da sua zona 

de influência. Em linha com os aspetos naturalmente 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. 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.

Para além dos princípios de base da sua política de ambiente, as práticas de gestão 

ambiental responsável e sustentabilidade são intrínsecas ao posicionamento adotado 

pela EDIA e à forma como operacionaliza o funcionamento da organização.

Na EDIA, o sistema de controlo interno reveste-se de uma importância crucial para a 

prossecução dos objetivos estratégicos e operacionais da Empresa.

Acordos e contratos de investimento significativos que incluam 

clausulas de direitos humanos ou que tenham sido avaliados em 

direitos humanos [412-3]

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. 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.
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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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Principais resultados

Em 2019, a EDIA apresenta um resultado líquido negativo de cerca de 2,67 milhões de 

EUR enquanto no período homólogo de 2018 o resultado negativo foi de 3,94 milhões 

de EUR, sendo de destacar que:

O EBITDA apresenta um aumento de cerca de 1,41 milhões de EUR (13,97%) face ao 

período homólogo devido, essencialmente:

• ao aumento das receitas no “Volume de Negócios” em 4,04 milhões de EUR; 

• aumento da “Variação nos Inventários da Produção” em 2,77 milhões de euros pelo 

investimento na rede secundária, 

• aumento na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”, no montante de 

8,08 milhões de EUR de onde se destaca o consumo de energia e manutenções e 

conservações das diversas infraestruturas, 

• diminuição das “Provisões” em 2,66 milhões de EUR decorrente da aplicação da 

IFRIC12, 

• uma reversão de 0,6 milhões de euros da “Imparidade de Dívidas a Receber” e 

• um aumento em “Outros Gastos e Perdas” (0,31 milhões de EUR) justificado pelo 

registo de especialização de taxa de recursos hídricos assim como uma diminuição na 

rubrica de quotizações;

[201-1]
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Apoio financeiro recebido pelo governo [201-4]

Até à data de 31 de dezembro de 2019, a estrutura do financiamento era composta 

por:

•  Aumentos de capital social no montante de 838,81 milhões de EUR;

•   Subsídios de Investimento - Fundos Comunitários no montante de 1.241 milhões         

     de EUR;

•  Subsídios de Investimento – PIDDAC no montante de 153 milhões de EUR; e

•  Financiamento Bancário no montante de 286,05 milhões de EUR.
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A Água

Com a conclusão, em 2016, da 1.ª Fase do EFMA, a EDIA completou a construção do 

maior sistema de abastecimento 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 

ocorridas nas últimas décadas na sua área de implementação, contribuindo de forma 

inequívoca para o desenvolvimento do potencial agrícola da região em simultâneo, 

para melhorar a situação económica nacional.

Serviço de distribuição de água

A EDIA distribui água para diversas finalidades, sendo estas a agricultura, o reforço 

de perímetros confinantes de Alqueva e o abastecimento urbano. O volume total de 

água distribuída, durante o ano de 2019 foi cerca de 375 hm3, valor superior em 35% 

ao volume distribuído em 2018.  
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Água para Rega

Quanto ao volume de água distribuído pela EDIA para rega (inclui os perímetros de 

rega geridos pela EDIA, e as captações diretas), também se verifica um aumento de 

volume fornecido no ano de 2019, face ao ano de 2018 devido ao facto de este último 

ano ter sido mais seco. 

Em 2019, o volume de água distribuídos pelos perímetros de rega foi de 293,3 hm3 – 

mais 96,2 hm3 do que no ano de 2018, e das captações diretas o volume foi de 22,7 

hm3 em 2019.

Perfizemos assim um volume total de água distribuída para rega na ordem do 316 hm3 

no ano de 2019, mais 50% do que na campanha de rega de 2018.
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Em 2019, por ter chovido menos, as dotações médias por hectare, aumentaram 30% 

relativamente à campanha de 2018.

Área Inscrita

A área inscrita, alcançou em 2019 valores na ordem dos 100.173ha, incluindo os 

perímetros de rega e as captações diretas, o aumento verificado entre 2018 e 2019 

representa cerca de 10%.
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*Dados CIEFMA de 15/01/2020. Área Inscrita dos perímetros geridos pela EDIA e das 

Captações Diretas
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Adesão ao Regadio

O sucesso do EFMA, é visível quer através do aumento anual da área inscrita, quer 

através do aumento anual da percentagem de adesão ao regadio. 
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Ocupação Cultural
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Os nossos fornecedores [102-9]

Gestão de fornecedores

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 impactes no tecido económico na área de influência do EFMA, na região do 

Alentejo e do País.

Através da análise dos gráficos abaixo, constata-se que os valores, quer em nº 

de fornecedores, quer, principalmente, em volume de aquisições, reportam-se 

principalmente, a empresas exteriores à região, devido principalmente ao grau 

de desenvolvimento do tecido económico local, que não permite satisfazer as 

necessidades da EDIA.
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A nossa equipa

A EDIA desenvolve políticas de recursos humanos orientadas para a valorização do 

indivíduo, tendo em consideração a necessidade de proceder ao fortalecimento da 

sua motivação 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 qualificação profissional, princípios e valores que vão igualmente de encontro 

ao espírito emanado pelo Código de Ética da organização. Aos trabalhadores da EDIA 

são aplicáveis as normas definidas no Código do 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.

Colaboradores por género [102-8]

A empresa integra a diversidade na sua cultura empresarial, encarando-a como algo 

natural, geradora de talento, criatividade e experiência pois permite a partilha entre 

culturas, religiões, etnias, géneros e idades.

Colaboradores por contrato [102-8]
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Rotatividade e novas admissões [401-1] Categorias profissionais [405-1]
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A atual estrutura orgânica da EDIA tem em conta as especiais responsabilidades da 

Empresa no âmbito da gestão e construção do EFMA, visando atingir os objetivos 

definidos na lei e em conformidade com os seus estatutos. O equilíbrio 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 necessidades específicas da Empresa). 

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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A idade média dos colaboradores da empresa é de 45 anos.

Saúde e segurança [403-2]
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A EDIA é responsável pela segurança geral do ambiente de trabalho e de todos os 

trabalhadores contratados que trabalham nos escritórios da empresa.
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Formação [404-1]
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As alterações climáticas

Alterações climáticas e o Alqueva

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.

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 anteriormente 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 população nacional, ocupa 

uma área que se estende por cerca de 10.000 km2 e representa mais de três quartos 

da superfície das zonas rurais. Relembre-se ainda que em Portuga o SEE agrícola, em 

conjunto com a atividade florestal, ocupa uma área superior a 70% da superfície do 

continente, gerando aproximadamente 2% do PIB nacional.

O alargamento da área beneficiada a par da concretização de projetos de energias 

renováveis 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, 

e que na região do Alentejo, antes de Alqueva, essa escassez assumia proporções 

significativas. A reserva estratégica de água criada com a construção da barragem de 

Alqueva, veio permitir a supressão de uma necessidade ancestral e a minimização dos 

efeitos da seca, sendo capaz de garantir a sua regular distribuição a um conjunto de 

atividades na zona de influência do Empreendimento.
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A biodiversidade
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Biodiversidade

O EFMA localiza-se no interior do Alentejo, e a área afetada apresenta um elevado 

índice de biodiversidade.

As albufeiras de Alqueva e Pedrógão sobrepõem-se com um Sítio da Rede Natura 2000 

e duas ZPE. Estas albufeiras são as origens de água para todo o Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva. 

Com a construção destas duas albufeiras surgiram diversas espécies de aves 

aquáticas na região, sendo que a albufeira de Alqueva tem importantes locais de 

nidificação de ciconiiformes e de gaivinas. É uma área com importância para as aves 

aquáticas principalmente no inverno. [304-1]

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 parcialmente 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.

As manchas de regadio foram delimitadas tendo em consideração 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. 

Outras áreas protegidas na proximidade do EFMA

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). 

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. 

OS RECURSOS NATURAISRELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE

2019



 © EDIA 2020 | Pág. 63

O EFMA e a 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 habitats. A exploração do EFMA, a qual inclui a 

transformação dos regimes culturais, afetam igualmente as espécies e os habitats 

da região. [304-2]

Durante a fase de construção do EFMA os impactes na biodiversidade podem ser 

divididos em:

•  Temporários, como a perturbação causada pela circulação de pessoas e máquinas, a 

qual cessa após o período da obra ou a afetação temporária de áreas intervencionadas 

(caso das estruturas que ficam enterradas como os sifões, condutas sob pressão, 

etc.);

•  Permanentes, como a afetação de habitats nas áreas onde são construídas as 

infraestruturas (represamento de linhas de água, destruição de manchas de habitats, 

etc.).

Espécies e grupos de fauna e flora mais afetados e alvo de medidas de 

minimização por parte da EDIA

- 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 

infraestruturas, devido à perturbação 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 húmida no 

interior do país. 

• As espécies de peixes autóctones são afetadas de forma negativa pelo 

represamento das linhas de água. A composição 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. 
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O represamento de linhas de água afeta também os hábitos reprodutores das 

espécies autóctones potamódromas, impedindo a progressão para montante na 

época reprodutora.

•  As espécies de mamíferos que existem na envolvente das infraestruturas 

lineares – canais a céu aberto - são afetadas negativamente devido ao efeito 

barreira e efeito armadilha provocado por estas infraestruturas. Espécies de 

mamíferos terrestres como o texugo, a fuinha, a raposa, são afetadas, sendo que 

este impacte se mantém durante a fase de exploração do EFMA. O efeito armadilha 

das vedações 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).
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Proteger e restaurar habitats

A EDIA, no âmbito da candidatura “Estratégia para a conservação de ilhas e penínsulas 

de Alqueva”, financiada pelo INALENTEJO, desenvolveu medidas que permitiram 

proteger os habitats existentes em 14 penínsulas através do impedimento de acesso 

a animais domésticos (de forma a evitar o sobrepastoreio e pisoteio) e veículos 

pesados. Desta forma foram instaladas em 2012, vedações e passagens canadianas 

em zonas apropriadas que permitiram proteger não apenas a área das penínsulas, 

mas também de algumas ilhas temporárias, que com a descida da cota possam ficar 

ligadas às penínsulas. A implementação desta medida permite proteger 3,6km2 de 

terreno. 

A espécie de flora Linaria ricardoi é uma espécie prioritária, listada nos Anexos II e IV 

da Directiva Habitats (92/43/CEE), considerada em Perigo Crítico e apresenta uma 

distribuição muito localizada, estando presente na área de alguns blocos de rega do 

EFMA, nomeadamente os Blocos de Rega de Alvito-Pisão, Pisão, Ferreira e Valbom 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 (0,2km2). Prevê-se que 

nesta área a espécie se mantenha (indivíduos e banco de sementes).
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PROJETO URSA

Este projeto tem como objetivo promover a melhoria da fertilidade dos solos através 

da incorporação de matéria orgânica produzida no contexto de regadio, reduzindo 

assim a sua suscetibilidade à erosão e à desertificação.

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 para o setor agrícola, pecuário e 

agroindustrial implicou a criação de medidas mitigadoras, sequestradoras e de 

promoção da circularidade,  nas quais o projeto URSA se enquadra transversamente, 

uma vez que a incorporação no solo de fertilizante orgânico de qualidade produzido 

com os subprodutos orgânicos reduz, por um lado, a necessidade de adubação 

química, com forte peso na produção de gases de efeito estufa, e por outro lado, na 

criação de soluções duradouras de sequestro de carbono do solo, em vez da queima 

desses resíduos, os quais regressam ao início da fileira produtiva sem perder valor, 

representando o corolário da economia circular. 

Em 2019 cabe igualmente destacar o começo do período experimental do Projeto 

URSA - Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva, atualmente em 

curso com a implementação da unidade experimental URSA na herdade da Abóbada, 

localizada no Concelho de Serpa. 

Este projeto apresenta uma estrutura assente no uso eficiente de recursos, 

nomeadamente na proteção do solo e da água, e na valorização de resíduos/

subprodutos, contribuindo para acelerar a transição para a economia circular, através 

de uma agricultura em linha com os princípios deste novo paradigma.
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PROJETO REUSE

O REUSE é um projeto desenvolvido pelo consórcio constituído pela AdP Serviços, 

AgdA, COTR, EDIA, EFACEC e ISA, financiado pelo Fundo Ambiental, que visa promover 

a economia circular e a reutilização de água na rega agrícola no Alentejo através da 

produção de água para reutilização (ApR) com uma tecnologia de desinfeção solar, 

ambientalmente sustentável e de baixo custo, bem como:

•  pela criação de conhecimento resultante da análise do desenvolvimento da    

    cultura regada com ApR; 

•  da avaliação da poupança na dosagem de fertilizantes minerais; 

•  da análise do eventual impacto da ApR nos solos; 

•  da aplicação da abordagem fit for purpose - solução que prevê a produção de      

    água tratada com qualidade adequada ao fim a que se destina; 

•  da avaliação da eficácia das barreiras naturais ao longo do sistema de transporte;

•  do desenvolvimento de ações de comunicação sobre a reutilização de água.
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Parque de Natureza de Noudar [304-1, 304-2, 304-3]

Os valores naturais presentes no Parque de Natureza de Noudar, nomeadamente o 

montado de azinho, justificaram a sua aquisição e são, também, responsáveis pela 

sua inclusão na Rede Natura 2000.

O Parque de Natureza de Noudar é um projeto de natureza agroambiental, residindo 

o seu valor demonstrativo na interligação que existe entre a conservação ambiental, 

a produção agrícola e a geração de produtos turísticos associados à natureza.
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Lince Ibérico

O ano de 2019 ficou marcado pela conclusão do projeto Life Iberlince.

No início do século XXI, sobreviviam menos de 100 espécimes de lince ibérico, 

isolados em duas subpopulações da Andaluzia desconectadas entre si.

Nessas circunstâncias, a IUCN classificou a espécie como “em perigo crítico” e, em 

2002, o governo da Andaluzia lançou um ambicioso plano de conservação para a 

espécie, com o apoio dos projetos LIFE Nature da União Europeia.

O projeto LIFE 02 NAT/E/8609, executado entre 2002 e 2006, coordenado pelo 

CMAyOT e participado por mais seis beneficiários associados, evita a extinção 

iminente e inicia a recuperação das espécies. O projeto LIFE 06 NAT/E/000209, 

executado entre 2006 e 2011, coordenado pelo CMAyOT e participado por outros 11 

beneficiários associados, fortalece e consolida as duas subpopulações restantes e 

inicia a recuperação, através da reintrodução, de territórios localizados na área de 

distribuição história da espécie na Andaluzia.

Perante este cenário, é proposto o projeto LIFE 10 NAT/E/000570 IBERLINCE, 

executado de setembro de 2011 a dezembro de 2019, coordenado pelo CMAyOT e 

participado por mais 22 beneficiários associados, tendo como o objetivo geral, 

garantir que o lince ibérico atingisse parâmetros populacionais que permitissem à 

IUCN reduzir e sua categoria de ameaça de "criticamente em perigo" para "em perigo".

A EDIA, desde 2009 que tem promovido diversos projetos com vista à recuperação do 

lince ibérico em Portugal, tendo integrado a parceria do projeto de forma direta em 

2016, atendendo a que desde 2012 participava indiretamente através da Associação 

Iberlinx.

As atividades desenvolvidas pela EDIA no âmbito da parceria, consistiram em:

•  Ações de melhoria de habitat na área de Moura-Barrancos, focadas         

    principalmente  na Herdade da Coitadinha e propriedades vizinhas;

•  Estabelecimento de acordos com proprietários de terrenos com disponibilidade  

   para o projeto;

•  Manutenção e dinamização do site do projeto;

•  Criação e manutenção da rede transnacional do projeto.

Concluímos, que o Projeto Life Iberlince consistiu no maior apoio da UE nos últimos 

anos para a recuperação de uma espécie ameaçada, tendo resultado na preparação 

de várias áreas na península para a fixação de populações, contribuindo de forma 

significativa para a reclassificação da espécie num nível de ameaça menos critico.
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A energia e as emissões

Consumo Energia

A EDIA consome principalmente energia elétrica, que corresponde a cerca de 99% do 

consumo total da empresa.[302-1]

Em 2019, a frota automóvel da EDIA consumiu 178.500l de gasóleo.

A quantidade unitária de gasóleo que a frota automóvel da  EDIA, tem consumido por 

área inscrita tem vindo a diminuir ao longo dos anos, tal também se deve ao maior uso 

da frota elétrica por parte da organização, sempre que possível. Neste momento 10% 

da sua frota automóvel é elétrica.

Para os 120.000 hectares de regadio, o sistema global de rega conta com 47 estações 

elevatórias principais e secundárias, deste modo a EDIA consome uma grande 

quantidade de energia, no ano de 2019 chegou aos 175 GWh de energia, e no ano de 

2017 chegou aos 171 GWh, dois anos com fraca pluviosidade.
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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 tarifário, 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 infraestrutura.

Relativamente à produção em autoconsumo e à simplificação do enquadramento 

legal deste modo de produção de energia, a EDIA deu em 2015 os primeiros passos 

no sentido de passar a produzir uma parte significativa da energia que consome. 

Produção de Energia 

Nos últimos anos a EDIA tem vindo a apostar em soluções energéticas amigas do 

ambiente e ecologicamente compatíveis 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.

Produção de Energia Fotovoltaica

Com o objetivo de diminuir encargos energéticos e aumentar as fontes de energia 

renovável, a EDIA, tem vindo a desenvolver projetos de produção de energia 

fotovoltaica. 

Localizando-se o EFMA na região com os maiores níveis de insolação e radiação solar 

da Europa e havendo boa parte da potência instalada na Rede Primária que possibilita 

o controlo dos períodos de funcionamento das estações elevatórias, a que acresce 
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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 importantes que a 

fotovoltaica com instalação local anula, parece estarem reunidas todas as condições 

para que esta energia renovável tenha no EFMA particular expressão. 

No final do ano, a EDIA iniciou também a preparação do concurso para o maior 

projeto fotovoltaico flutuante da Europa. Este projeto compreende o fornecimento, 

instalação e licenciamento de 10 Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) 

junto às estações elevatórias da rede primária do EFMA. 

Este projeto, irá ter uma potência instalada total de 50 MW, que ocuparão uma área 

com cerca de 50 hectares sobre a água, estimando-se que sejam necessários mais 

de 127 mil painéis fotovoltaicos que evitarão a emissão de cerca de 30 mil toneladas 

de CO
2
, por ano. Com uma produção estimada em 90 GWh/ano, a energia obtida pelo 

conjunto destas centrais fotovoltaicas seria suficiente para abastecer cerca de 2/3 

de toda a população do Baixo Alentejo.

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.

Além destes sistemas de produção, é de referir a existência de painéis fotovoltaicos 

no telhado do edifício sede da EDIA (110 KW), sendo a energia produzida equivalente 

a 57% do consumo neste edifício, em média trianual. 

O ano de 2019 ficou ainda marcado pelo arranque da construção das primeiras centrais 

fotovoltaicas para autoconsumo (Lage e Cuba-Este) nas estações elevatórias que 

são origem das áreas de expansão da Vidigueira e de São Bento. 

No quadro seguinte apresenta-se a produção de energia fotovoltaica anual, tendo-

se registado uma produção total, em 2019, de 1.268 MWh, representando um aumento 

de 6 vezes relativamente aos anos anteriores.
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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 hidroelétrica 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 construída 1 central mini-hídrica em Serpa. 

A exploração das centrais hidroelétricas de Alvito, Odivelas, Serpa e Pisão deu origem 

a uma produção de 6.487 MWh, em 2019.
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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 transporte 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. 

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 aquisição 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:
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Comunidades locais [203-1, 203-2, 413-1]

A EDIA tem um compromisso sério com os valores que defende e com a Região onde 

se insere o Projeto de Alqueva, contribuindo para a promoção do desenvolvimento 

económico e social da sua área de intervenção, a que correspondem 20 concelhos 

dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.

A EDIA assume a responsabilidade na gestão integrada do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva, compensando os impactes ambientais e patrimoniais 

resultantes da construção e exploração das infraestruturas de Alqueva, promovendo 

e potenciando os impactes socioeconómicos positivos que permitam um 

desenvolvimento regional equilibrado, contribuindo, assim, para o êxito da economia 

Nacional. 

Localizados estrategicamente no território envolvente da albufeira de Alqueva, 

o Museu da Luz e o Centro de Informação de Alqueva desempenham um papel 

dinamizador e comunicam o projeto Alqueva nas dimensões mais generalistas 

da engenharia e do EFMA, estabelecendo simultaneamente a ligação social às 

comunidades locais e a todo o património por elas criado. Os ecossistemas terrestres, 

florestais e sobre os quais a EDIA também intervém estão em barrancos, no Parque 

de Natureza de Noudar.

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 da Luz (Mourão, Évora) é o espaço interpretativo das profundas alterações 

ocorridas neste território, manifestadas numa reconfiguração da paisagem e 

consequente ajustamento social e cultural. 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.

Interpretando temas transversais como a paisagem, a água e a nova identidade da 

região, o museu configura-se no espaço Alqueva como um lugar de cultura, arte, 

memória e modernidade. Através do seu serviço educativo, o Museu da Luz organizou 

em 2019, parcerias com uma série de instituições, alojamentos locais e atividades 

como:

•  Promoção de visitas de estudo e de atividades educativas com a participação das  

    escolas da região;

•  Realização do evento Férias no Museu em parceria com as autarquias de Mourão  

    e de Reguengos de Monsaraz;

•  Realização de residências artísticas de contacto e cooperação com a         

    comunidade (Luz);

•  Realização do evento comemorativo do aniversário da aldeia da Luz e do Museu  

    da Luz e recuperação das tradicionais sopas de lume;
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•  Realização de exposições itinerantes no concelho de Mourão e Mora, de       

    Arqueologia;
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CIAL – Centro de Interpretação de Alqueva

O CIAL - Centro de Interpretação de Alqueva recebeu um total de 8 098 visitantes 

durante o ano de 2019.

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 infraestruturas afetas ao projeto, 

até às ações complementares desenvolvidas e valências do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva.

“ARTE NUMA PERSPETIVA DIFERENTE”

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, tem 

como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos 

relativos à deficiência.

Para assinalar a data, a EDIA e o CPCB - Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

escolheram este ano esse dia para a inauguração da 18ª edição da exposição “Arte 

Numa Perspetiva Diferente”, dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais do 

CPCB.

A 18ª edição, reuniu um conjunto de 26 trabalhos representativos da uma visão 

descomprometida do mundo onde não há limites nem estereótipos de vida.

Os traços fluem livres e desinibidos resultando em trabalhos a que foram dados 

títulos como a “Mulher Borboleta”, “O Sino e o Sapato” ou “O Olhar Escondido”.

Esta parceria da EDIA com o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, existente desde 

2002 e tem vindo a constituir-se como um dos estímulos ao desenvolvimento 

intelectual dos utentes do Centro, reforçando a sua integração e inclusão social. 

Nesta edição foram vendidos 18 quadros, que resultaram numa receita de 2 160,00€ 

a favor do Centro de Paralisia Cerebral de Beja.

EDIA IMPLEMENTA MEDIDAS DE COMBATE À SECA CLIMATÉRICA 

Na sequência das medidas implementadas pela EDIA para auxílio aos agricultores 

no combate à seca climatérica, a qual também afeta a área de influência do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), a Empresa decidiu facilitar o 

acesso à água nas suas infraestruturas e reservatórios para fins de abeberamento 

de gado e, sempre que tecnicamente possível, para rega de emergência de culturas.
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EDIA TEM NOVO SITE INSTITUCIONAL

A EDIA restruturou o seu site em 2019.

O novo site EDIA 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, de infraestruturas de Alqueva e dados geográficos, tem 

ainda disponível uma área de artigos/notícias onde é possível ir acompanhando os 

desenvolvimentos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

www.EDIA.pt 

Outras iniciativas

•  Apoio a diferentes entidades na organização de colóquios e workshops, entre        

   outras iniciativas.

•  Todos os anos são doadas verbas a entidades, na área de intervenção da EDIA,  

    tais como a Cerci, a escola profissional de Cuba.

•  A EDIA é sócia das 20 corporações de bombeiros voluntários da área de         

   influência de Alqueva, e Desde 2004, em reconhecimento da importância     

   que os Bombeiros Voluntários ocupam enquanto Associações Humanitárias e        

   das dificuldades que encontram na sua atividade, a EDIA entrega a cada uma das  

   20 associações um valor monetário superior à cota de cobrada aos sócios.

•  A EDIA promoveu em 2019 os Prémios “Mais Alqueva, Mais Valor”, com o propósito  

   de reconhecer e dar visibilidade às empresas, pessoas e instituições que            

   contribuem para a eficiente utilização dos recursos naturais, com especial       

   enfoque no recurso água.

•  A EDIA juntou-se à Cáritas Diocesana de Beja na promoção da Iniciativa      

   "Migrações - Diferentes Olhares". pretendeu-se contribuir para um melhor     

   entendimento sobre a relação entre Migrações e o Desenvolvimento Integral         

   Humano

•  Festival Terras sem sombra | A iniciativa foi orientada pela EDIA, pelos Bombeiros  

   de Barrancos e serviços de combate aos incêndios florestais dos Governos da        

    Andaluzia e da Extremadura, que colocaram os seus meios no terreno.

•  Como forma de apoio, a EDIA disponibiliza, através de voluntariado de alguns  

   colaboradores e viaturas da empresa a recolha de bens, para o Banco Alimentar  

   contra a fome.
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Os Stakeholders

Relação com Partes Interessadas [102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

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 intervenção 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 Abastecimento 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 terceiro 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 

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 construção do Empreendimento.

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 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 influenciam 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.
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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.

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 desempenho da EDIA e a influência que a EDIA tem nessas entidades. 

As Partes Interessadas Principais são aquelas que têm maior influência no 

desempenho da EDIA e simultaneamente dependem em maior grau do desempenho 

desta. 

Consideram-se como Partes Interessadas Principais ou Estratégicas:

•  Acionista Estado

•  Colaboradores

•  Clientes

•  Fundos Comunitários

•  Autarquias – Comunidades Locais

•  Fornecedores

Pode-se constatar que os clientes da EDIA são, dos stakeholders, o grupo mais 

importante, de acordo com os resultados da matriz anterior. 

No entanto, sendo o seu core-business a captação e a adução de recursos hídricos, 

o estudo dos clientes da EDIA vai incidir sobre os beneficiários do serviço de 

fornecimento de água, os quais podemos dividir em 4 grupos:

•  Entidades Gestoras de Abastecimento Público e Industrial.

•  Beneficiários do Perímetros do EFMA (Rega direta).

•  Regantes com captações diretas.

•  Associações de Beneficiários confinantes com a EDIA.

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 caracterizados por via 

do “Inquérito de Satisfação dos Regantes de Alqueva”, coordenado pelo DAC – 

Departamento de Apoio ao Cliente.
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Nível de Satisfação Global Médio

Em 2018, o inquérito incidiu apenas sobre o universo dos regantes (área inscrita) e a 

dimensão da amostra, nos diversos parâmetros foi a seguinte:

•  Nº inquéritos – 532; 

•  % de regantes – 30%; 

•  área inscrita – 80% 

•  volume consumido – 90%.

Quanto aos resultados obtidos, podem-se apresentar muito resumidamente na 

seguinte 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, a maioria dos parâmetros teve uma avaliação 

média igual ou superior a 8.
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A Materialidade

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

os impactes ambientais negativos resultantes da construção e exploração das 

infraestruturas e promover e potenciar os impactes socioeconómicos positivos 

conducentes a um desenvolvimento regional equilibrado e um ativo importante da 

economia nacional. Atualmente Alqueva assume-se como um projeto determinante 

da adaptação da região no novo contexto de mudança climática, pelo que a EDIA 

assume responsabilidades acrescidas na gestão integrada do empreendimento.

Neste Relatório, é reportada a avaliação que a Empresa efetuou em 2019, 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.

Temas materiais e abordagem de gestão 

São temas materiais para a EDIA: [102-47]

•  Desempenho Económico

•  Impactes Económicos Indiretos

•  Anticorrupção

•  Energia

•  Biodiversidade

•  Emissões

•  Conformidade ambiental

•  Emprego

•  Relações laborais

•  Saúde e segurança no trabalho

•  Educação e Formação

•  Diversidade e igualdade de oportunidades

•   Análise de direitos humanos

•  Comunidades locais

•  Conformidade socioeconómica

No anexo “Abordagem de Gestão" [102-46], apresentamos uma análise detalhada de 

cada um dos temas materiais, através da sua explicação, respetivos componentes e 

avaliação dos mesmos. 
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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 desenvolvimento pessoal e organizacional.

Todos os colaboradores têm avaliação de desempenho.

Na EDIA não há, em nenhuma categoria profissional, diferença 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. 

http://beja092:1497/gest/Documents/relatorio_igualdade_EDIA_2015.pdf
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Abordagem de Gestão [103-1, 103-2, 103-3]

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 Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva (EFMA). O objetivo do desenvolvimento do Projeto Alqueva é 

a promoção do desenvolvimento económico e social de uma região profundamente 

deprimida, tendo em conta os diversos indicadores disponíveis. [103-1]

Por outro lado, a gestão das infraestruturas 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. 

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 administrativa-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), verificando se o orçamento das receitas e das despesas 

está dentro do previsto e garantindo a apresentação das devidas justificações 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.

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 

infraestruturas 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 infraestruturas de produção de 

energia elétrica); e
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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.

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 fotovoltaicas junto às principais infraestruturas 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 contribuem 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 trimestral, semestral e anual em que além das atividades 

realizadas nas diversas áreas operacionais, se apresenta diversa informação 

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.

Por outro lado, são realizados relatórios de exploração, anualmente sobre as 

campanhas de rega anteriores, merecendo 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.

ANEXOSRELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE

2019



 © EDIA 2020 | Pág. 92

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 população 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 identificar 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 sistematização 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 comissões e grupos de trabalho que 

visam estudar e acompanhar a evolução dos setores de atividades onde se encontra 

inserida, agua, energia, ambiente, sistema 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. [102-6]

De igual forma tem vindo a dotar os seus colaboradores do Know-how necessários 

facultando-lhe ações de formação em áreas tão abrangentes como o ambiente, 

agricultura, sistemas de informação, responsabilidade social, museologia, relações 

públicas, línguas, manuseamento de máquinas agrícolas, recursos humanos, direito, 

contabilidade, gestão financeira, relações públicas e legislação de proteção de dados

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 tendências 

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 anteriormente, 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:
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•  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 infraestruturas 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).

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 infraestruturas 

avaliando periodicamente 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 experiências e o desenvolvimento conjunto de soluções para alguns 

problemas/dificuldades detetados;

•  Dinamização do mercado fundiário (apoio aos proprietários e a investidores), por 

via do conhecimento 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;
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•  Diminuição dos custos de contexto a potenciais investidores através de articulação 

com as autarquias locais e outras entidades (ex.: AICEP GlobalParques) no sentido 

de facilitar o desenvolvimento 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.

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 & Associados”. [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 desenvolvimento 

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 desenvolvimento 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 espaçamento 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.

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 adversamente, particularmente em contextos de 

mudança como o que atravessamos. Torna-se assim necessário que as organizações 

consigam desenvolver estratégias de convivência com a incerteza, nomeadamente 

antecipando as ameaças, mas também identificando as oportunidades, que podem 

afetar a persecução dos seus objetivos.

A gestão de risco é uma ferramenta da Governação, incorporada em todos os 

processos internos constituindo um desafio transversal a todos os trabalhadores da 

empresa. [103-1]
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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.

Neste plano é efetuada a identificação, relativamente a cada área ou departamento, 

dos riscos de corrupção e infrações conexas. Com base na identificação dos riscos, 

são indicadas as medidas adotadas que previnem a sua ocorrência (por exemplo, 

mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição prévia de 

critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios públicos 

e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada 

concurso, programação de ações de formação adequada).

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 diversidade 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 indicadores 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]

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 relações 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 Empreendimento vai permitindo ao longo das 

suas diversas fases de implementação e de maturidade. Acresce que a diminuição 

do consumo energético que acarreta o uso de combustíveis fósseis e consequentes 

emissões de CO2 é um compromisso de todos para um futuro mais sustentável.
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Na componente de exploração do EFMA promove-se o uso eficiente da energia e do 

recurso água, através do apoio de programas de software especialmente preparados 

para o efeito, habilitados a regrar e otimizar a adução das grandes massas de água 

dos diversos circuitos hidráulicos do EFMA do modo mais eficiente. Em paralelo, tem 

havido uma grande preocupação de aplicação e indução de boas práticas, através 

da utilização sempre que possível das horas de vazio para o funcionamento das 

estações elevatórias, da aplicação de tarifário tri-horário segregado em função das 

horas de uso, do contacto próximo com o beneficiário, da passagem de informação 

relevante ao regante através do Portal do Regante, no sentido do uso mais eficiente 

da água e dos sistemas de rega na rede terciária.

A otimização dos encargos energéticos das infraestruturas torna-se um imperativo 

para a EDIA, enquanto empresa gestora do Sistema Global de Rega de Alqueva.

Face ao que é a realidade de Alqueva, com uma grande bombagem primária à entrega, 

à qual se junta uma bombagem secundária nos perímetros aduzidos em alta pressão, 

a sua exploração implica um consumo de energia por m3 de água aduzido elevado. 

Acresce que esta energia é introduzida no sistema em diversos escalões. 

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.

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 biodiversidade podem ser associados 

a duas fases, à construção e à exploração das infraestruturas. Estes impactes são 

identificados e estudados no âmbito dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental, 

podendo ser impactes temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis e de 

magnitude variável.

Explicação da abordagem de gestão e respetivos componentes [103-2]

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.

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.

ANEXOSRELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE

2019



 © EDIA 2020 | Pág. 97

Avaliação da abordagem de gestão [103-3]

As medidas de mitigação, têm associados alguns indicadores, 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.

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 associados 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.

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 aconselhar 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 C02/kWh, a EDIA tem iniciado 

um projeto em larga escala de energia fotovoltaica, a qual neste momento, ainda se 

encontra numa fase embrionária.
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A EDIA tem consciência de que, apesar do trabalho que tem vindo a desenvolver no 

sentido de diminuir o nível de emissões 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 

emissões provenientes dos seus stakeholders.

Enquanto que o primeiro tipo de emissões, mais concretamente 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 candidaturas, que têm como objetivo determinar o 

verdadeiro valor das emissões de GEE pelos sistemas agrícolas, identificação de 

melhores práticas e sua divulgação. [103-3]

Conformidade Ambiental

A EDIA tem desde sempre pautado a sua política ambiental - ao longo das diferentes 

fases da sua atuação – por desenvolver 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 – decorrente das obrigações que 

advém de documentos com peso legal significativo - como sejam as Declarações de 

Impacte Ambiental (DIA) -, pode resultar em incumbências ambientais 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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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 

estratégicos 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 desenvolvimento e a redefinição da carreira. 

[103-1, 103-2 e 103-3]

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]

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 abordagem 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]

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 motivação 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 qualificação 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 

permanente 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 
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empregabilidade, 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 2019 a EDIA continuou a apostar na formação, de modo a contribuir 

para o incremento das competências quer verticais, quer transversais dos ativos da 

Empresa.

Destaque-se assim, no transcurso do ano, o reforço da importância 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 melhorias 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]

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 

indicador do esforço pela promoção da igualdade de género entre mulheres e homens 

levado a cabo no seio 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 compromisso 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 reputação 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]

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, criatividade 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 cooperação no âmbito das Nações Unidas, por exemplo 

[103-2]
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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 colaboradores. [103-3]

Comunidades Locais

O crescente envolvimento com as comunidades locais em Alqueva passa por uma 

intervenção dirigida e proactiva no âmbito dos diversos eixos de desenvolvimento 

do Empreendimento. 

A EDIA desenvolve ações de formação dirigidas a agricultores, promove conferências, 

seminários e palestras em que o objetivo principal é dar a conhecer todas as 

potencialidades do EFMA nas diversas áreas, colabora e desenvolve projetos com as 

instituições de ensino na região, desde os mais novos do pré-escolar aos graus mais 

altos do ensino superior, apoia diversas iniciativas de âmbito social e desenvolve 

projetos específicos de integração das diversas valências de Alqueva e dos diversos 

atores em ações de responsabilidade social e ambiental.

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 materiais 

identificados. [103-1]

Para a EDIA, a comunicação com diversos atores, é importante 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 diferenciada 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]
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