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EDIA GARANTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANTÉM EMPREITADAS, MANUTENÇÕES E ASSISTÊNCIA

ATENDIMENTO PRESENCIAL COM MARCAÇÃO PRÉVIA

No âmbito da evolução da situação de emergência em Portugal 

provocada pela pandemia Sars_Cov2, e de acordo com o Plano de 

Contingência da EDIA, das recomendações da Direção-Geral da 

Saúde e do Decreto Lei nº 3-A/2021, de 14 de janeiro, a EDIA 

decidiu encerrar todos os espaços de acesso público, 

nomeadamente o Centro de Interpretação de Alqueva e o Museu 

da Luz.

Decidiu igualmente restringir o atendimento presencial na sua 

sede e nos edifícios de apoio à exploração, exigindo a sua 

marcação prévia e aconselhando os seus clientes a utilizarem o 

email e o telefone como canais de comunicação preferencial. As 

equipas operacionais dos perímetros de rega, assim como as de 

apoio ao cliente, estão disponíveis através dos contactos que se 

encontram disponíveis nos editais em : http://bit.ly/apoio_edia

Todas as restantes atividades mantêm-se, nomeadamente as 

empreitadas em curso, os programas de manutenção e a 

assistência aos clientes.

A EDIA tem a seu cargo o fornecimento de água para rega bem 

como para reforço do abastecimento público e industrial. Estas 

medidas visam garantir o regular funcionamento deste serviço 

essencial para o funcionamento da nossa sociedade. Alqueva não 

vai parar!

EDIA, com a Agricultura, Consigo!

“VIVER O CLIMA NO BAIXO ALENTEJO”

EDIA INTEGRA PROJETO COM CIMBAL

Viver o Clima no Baixo Alentejo, é um projeto promovido pela 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, CIMBAL, do qual a 

EDIA é parceira, e com ele pretende-se a implementação de 

medidas concretas nos 8 concelhos que simultaneamente 

integram a CIMBAL e se inserem na área de influência do Empre-

endimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Este projeto, agora aprovado, foi candidato à linha de financiamen-

to EEAGrants “Small Grants Scheme #3 - Projetos para reforçar a 

adaptação às alterações climáticas a nível local”.

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela 

EDIA no âmbito da divulgação de boas práticas agrícolas e da 

compatibilização da agricultura com os valores naturais presentes 

na região, foi constituída esta parceria entre as duas entidades 

para o desenvolvimento e implementação do projeto.

As intervenções concebidas pela EDIA e programadas nesta 

candidatura passarão pela recuperação de galerias ripícolas e 

charcos temporários mediterrânicos, instalação de sebes vivas e 

aproveitamento e melhoramento de áreas sobrantes/bermas de 

estradas, através da proteção e recuperação de zonas de matos, 

espécies arvenses, quercíneas ou espécies de elevado valor 

conservacionista. 

Com estas ações dar-se-á continuidade ao trabalho desenvolvido 

com o qual se conseguirá evidenciar que é perfeitamente 

compatível a atividade agrícola intensiva e com retorno e a 

salvaguarda e melhoria dos habitats presentes.

Disso são exemplo as ações de sensibilização para o uso de boas 

práticas agrícolas com a recente publicação dos vídeos que a EDIA 

tem vindo a divulgar regularmente.

Todos fazemos Alqueva e todos somos responsáveis pela 

sustentabilidade da região.
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EDIA PUBLICA GUIA DE BOAS PRÁTICAS AGROAMBIENTAIS

Já está disponível o Guia de Boas Práticas Agroambientais 

elaborado pela EDIA, enquanto entidade promotora e gestora dos 

Aproveitamentos Hidroagrícolas do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva (EFMA), em parceria com a Direção Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

Este Guia foi elaborado no âmbito do projeto CERNE – Consolidar o 

Entendimento entre o Regadio e a Natureza no EFMA e financiado 

pelo Programa “Proteger a Vida Terrestre” do Fundo Ambiental.

Este é o contributo da empresa gestora do projeto de Alqueva, na 

divulgação de melhores práticas agrícolas que garantam a 

sustentabilidade, a prazo, da produção agrícola e preservação dos 

recursos naturais do território. 

O Guia agora lançado, serve ainda como compilação das principais 

diretrizes/obrigações no âmbito da atividade agrícola, sejam 

decorrentes dos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental 

dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do EFMA, da legislação vigente 

ou da Condicionalidade (apoios da Política Agrícola Comum) que em 

muitos casos se sobrepõem.

As recomendações nele elencadas, embora de aplicação mais 

abrangente, são particularmente direcionadas para a realidade do 

EFMA, nomeadamente, a prática agrícola de regadio na região do 

Alentejo, atendendo às opções culturais atualmente praticadas nos 

blocos de rega beneficiados pela albufeira da barragem de 

Alqueva. 

Esta publicação divide-se por capítulos direcionados para as áreas 

temáticas mais impactadas ou impactantes da atividade agrícola 

no meio ambiente em que se inserem e elenca em cada um deles 

um conjunto de Boas Práticas Agroambientais. 

A título exemplificativo escolhemos três capítulos que em nada são 

mais ou menos relevantes que os demais, apenas servem de 

“aperitivo para o prato principal” e decorrem da nossa perceção e 

resultado das ações de acompanhamento à parcela que fazemos 

junto dos beneficiários.

FOMENTO DA FERTILIDADE

O solo agrícola produtivo é um recurso não renovável e que está 

em perigo, degradando-se a uma velocidade muito maior que a 

sua regeneração. São necessários aproximadamente 500 anos 

para formar 25 mm de solo perdido por erosão!

Um solo degradado e pobre em microrganismos põe em causa a 

sua capacidade produtiva, limitando a rentabilidade das culturas 

e obrigando o produtor a incrementos crescentes de fatores de 

produção (nomeadamente fertilizantes), ou seja, maior 

investimento e custos associados.

Complementarmente, e relacionada com esta realidade, temos 

que a disponibilidade de água para rega traz novas 

oportunidades de culturas e aumento da rentabilidade, sendo 

estas invariavelmente acompanhadas por uma intensificação 

cultural (no tempo e no espaço) que pode levar ao esgotamento 

da fertilidade natural do solo.

PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A proteção da água, elemento essencial a qualquer forma de vida 

e fator de produção insubstituível da atividade agrícola, merece 

especial preocupação, quer em termos de manutenção da sua 

qualidade, quer da sua disponibilidade.



Entre outras consequências contam-se a contaminação da 

água para consumo humano (muitas das substâncias presentes 

nos agroquímicos não são passíveis de ser totalmente 

removidas nas estações de tratamento), para abeberamento 

dos animais ou a eutrofização (crescimento excessivo de algas).

Por outro lado, num contexto de alterações climáticas e 

escassez hídrica agravada por anos recorrentes de seca, é 

imperativo o uso cada vez mais consciente e regrado do 

recurso água.

USO SUSTENTÁVEL DE FITOFÁRMACOS.

As grandes preocupações na utilização pouco criteriosa de 

produtos fitofarmacêuticos prendem-se com a contaminação 

dos recursos hídricos e do solo e os impactes negativos sobre a 

biodiversidade, sendo tão mais graves quão menos seletivos e 

mais tempo persistirem no meio.

Muitos destes compostos são tóxicos para organismos 

aquáticos ou para a fauna terrestre, podendo levar à sua morte, 

o que tem consequências negativas nos serviços prestados 

pelo agroecossistema por perda de predadores naturais das 

pragas, perda de polinizadores ou eutrofização das massas de 

água face a desequilíbrios no ecossistema aquático na 

sequência de remoção de espécies chave na cadeia trófica com 

a consequente perda de biodiversidade.

Não menos preocupante será a afetação da saúde humana, por 

efeito da exposição direta (do operador e população), seja de 

forma indireta (pela ingestão ou contacto com alimentos e água 

contaminada). Esta questão em particular tem levado os 

consumidores a ser mais seletivos e exigentes na aquisição de 

produtos alimentares.

Por todos estes motivos, e outros que aqui não enunciamos, é 

importante relembrar que os agricultores devem estar cada vez 

mais atentos a formas sustentáveis de produção, através da 

adoção de práticas conservativas mais aproximadas aos modos de 

produção integrada e agricultura biológica.

Com mais esta iniciativa, a EDIA reafirma o seu empenho na 

promoção do espaço Alqueva enquanto região sustentável, 

apoiando os agricultores e divulgando as boas práticas associadas 

à atividade agrícola, tentando desta forma minimizar todos os 

problemas decorrentes das ações fiscalizadoras e pagamento de 

coimas, com a divulgação de informação acessível a todos.

Esta publicação não dispensa a consulta da legislação aplicável, as 

Declarações de Impacte Ambiental e regulamentos dos respetivos 

Aproveitamentos Hidroagrícolas.

O Guia de Boas Práticas Agroambientais está disponível no nosso 

sítio da internet em: http://bit.ly/boas_praticas_2020

Para si, regante de Alqueva, a EDIA tem um exemplar em papel, 

que com agrado lhe fará chegar através das equipas de 

exploração do seu perímetro
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ALQUEVA COM TAXA DE ADESÃO DE 95%

Nos cerca de 109 mil hectares geridos pela EDIA, mais de 103 mil 

foram efetivamente regados em 2020, a que corresponde uma 

taxa de adesão na ordem dos 95%.

A EDIA distribuiu mais de 281 milhões de metros cúbicos de água 

para esta área, o que equivale a uma dotação média de cerca de    

2 730 metros cúbicos por hectare.

Para além deste volume de água, foram ainda entregues aos 

perímetros de rega confinantes mais de 85 milhões de metros 

cúbicos.

Em 2020, a evaporação total no sistema de Alqueva foi mais de 166 

milhões de metros cúbicos e o caudal ecológico libertado pela 

albufeira de Pedrógão para o rio Guadiana, que foi turbinado na 

Mini Hídrica, foi de 274 milhões de metros cúbicos.

A campanha de 2020 terminou com mais um aumento significativo 

da ocupação cultural, com destaque para o olival, que nesta data 

ocupava uma área com cerca de 68 300 hectares, seguindo-se o 

amendoal com uma área inscrita de a rondar os 15 300 hectares.

A terceira cultura voltou a ser o milho, com perto de 6 mil hectares, 

seguido da vinha, com 5 700 hectares. Destaque também para as 

frutícolas que já ocupam uma área de 1 637 hectares entre uma 

vintena de variedades diferentes.

Uma nota final: apesar da dimensão média da propriedade ser 

historicamente elevada no Alentejo, persistem algumas pequenas 

hortas de exploração familiar junto às localidades, a maioria com 

áreas inferiores a 1 hectare, também elas servidas com o sistema 

de rega de Alqueva. Na campanha de rega que terminou foram 

regados cerca de 250 hectares de pequenas hortas inseridas no 

regadio de Alqueva.

ANUÁRIO AGRÍCOLA DE ALQUEVA 2020 JÁ DISPONÍVEL

Já se encontra disponível no site da EDIA o Anuário Agrícola de 

Alqueva de 2020.

O Anuário Agrícola de Alqueva 2020, na sua quinta edição, 

pretende fornecer um quadro, tão claro quanto possível, no que diz 

respeito aos sistemas de produção existentes e potenciais em 

Alqueva, por forma a auxiliar os agricultores, técnicos e investidores 

que queiram desenvolver e/ou estudar atividades agrícolas 

sustentáveis.

Este 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. 

O EFMA, encontra-se neste momento com a sua primeira fase, 

cerca de 120 mil hectares de regadio, concluída. As taxas de 

adesão têm aumentado sustentadamente desde 2008, e neste 

momento já foi atingida a “velocidade de cruzeiro”, cerca de 95%, 

na operação e utilização deste empreendimento.

A construção da segunda fase já foi iniciada, prevendo-se que até 

ao final do 2021 entrem em operação cerca de 10 mil hectares nos 

blocos de Évora, Viana e Cuba-Odivelas.

A elaboração deste documento resulta da recolha de informação 

sobre as culturas, junto de especialistas, de produtores da região, 

informação de documentos, artigos e outra bibliografia publicada e 

disponibilizada pelas várias entidades do setor. Foram também 

consultados dados e informação do Instituto Nacional Estatística, 

do Gabinete de Planeamento e Políticas e de outras instituições 

ligadas ao Ministério da Agricultura.

Apesar deste Anuário ser referente ao ano de 2020, a informação 

externa disponível, em muitos indicadores, é referente a anos 

anteriores. O presente trabalho, tendo em conta o tipo de variáveis 

em causa, é objeto de atualizações periódicas, por forma, a 

incorporar as alterações que se vierem a verificar.

O Anuário está disponível em: http://bit.ly/anuario_agricola


