
Alqueva, uma nova
terra de oportunidades

A criação de infraestruturas verdes e o restauro de ecossistemas 

degradados são uma das principais preocupações a nível global, 

além de constituírem uma ferramenta para a conservação da 

biodiversidade.

Tendo uma visão integrada deste território e reconhecendo o 

aumento da intensificação agrícola, a EDIA tem em curso um 

trabalho exaustivo de identificação de locais com potencial 

ecológico que interligados formem uma rede que favoreça a 

conetividade ecológica dentro da área do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva (EFMA).

Esta estratégia tem como principal objetivo favorecer a mobilidade 

da fauna, a conservação de habitats prioritários, assim como a 

proteção das espécies e o seu dinamismo natural, onde todos 

estes fatores em conjunto formam um mosaico paisagístico 

benéfico para que as espécies realizem as suas funções vitais.

O estudo que define áreas de Corredores Ecológicos tem já 

concluída a análise e desenho teórico dos corredores, estando 

neste momento a iniciar os trabalhos de campo. 

EDIA DESENVOLVE PROJETO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

Para a criação dos corredores ecológicos do EFMA, a EDIA teve 

como principais fatores a ligação a habitats prioritários tais como 

as galerias ripícolas; os montados; os charcos temporários 

mediterrânicos e os grupos faunísticos representativos, 

nomeadamente quirópteros, aves estepárias e outros mamíferos e 

aves, para além de caminhos de terra e massas de água.

Para que os corredores ecológicos do EFMA sejam uma realidade 

no terreno, a EDIA só a conseguirá realizar com a ajuda dos 

agricultores, dos agentes políticos, das diversas entidades de 

tutela do território e claro, da população em geral.

Pode aceder ao vídeo aqui: https://youtu.be/-1CSzlfXmkw
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CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ENTRE O REGADIO E A NATUREZA NO EFMA

Filme sensibiliza para a Sustentabilidade

A EDIA promoveu a elaboração de um filme educativo promocional 

sobre as melhores práticas agroambientais no âmbito do projeto 

CERNE – Consolidar o Entendimento entre o Regadio e a Natureza 

no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, EFMA.

Este projeto, liderado pela EDIA em parceria com a Direção Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, DGADR, é 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. 

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.

Este filme foi elaborado por António Paisana e pode ser visto no 

canal Youtube da EDIA em: https://youtu.be/izAncIhNkjo

POR RAZÕES ALHEIAS À EDIA, OS EDITAIS PARA A CAMPANHA DE REGA DE 2022 SÓ SERÃO 

PUBLICADOS NO INÍCIO DO SEGUNDO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. 

PELO FACTO PEDIMOS DESCULPA
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