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• Constituição de uma Reserva Estratégica de Água

• Garantia de Abastecimento de Água 

• Preservação do Ambiente

• Produção de Energia Eléctrica não poluente  

• Alteração do Modelo Cultural da Agricultura

• Contribuição para a promoção de um Turismo de Qualidade

• Criação de um Novo Clima Empresarial

• Dinamização do Mercado de Emprego



110 000 ha DE 110 000 ha DE ÁÁREA IRRIGADAREA IRRIGADA

PONTO DE SITUAPONTO DE SITUAÇÃÇÃOO

Infraestrutura 12 – 5 980 ha

JJÁÁ CONCLUCONCLUÍÍDAS DAS –– 51 742 ha51 742 ha

Aldeia da Luz – 591 ha

Monte Novo – 7 714 ha

Alvito/Pisão – 8 452 ha

Pisão – 2 588 ha

Orada/Amoreira – 2 522 ha

Alfundão – 4 216 ha

Ferreira/Figueirinha/Valbom – 5 118 
ha

Brinches – 5 463 ha

Serpa – 4 400 ha

Brinches/Enxoé – 4 698 ha



JJÁÁ ADJUDICADOS EM 2011 ADJUDICADOS EM 2011 –– 15 679  ha15 679  ha

Loureiro/Alvito – 1 050 ha

Ervidel – 8 228 ha

Aljustrel – 1 318 ha

Pedrógão – 2 877 ha

PONTO DE SITUAPONTO DE SITUAÇÃÇÃOO

Selmes – 2 206 ha

A LANA LAN ÇÇAR EM 2011 AR EM 2011 –– 30 422 ha30 422 ha

Vale de Gaio – 3 290 ha

Beringel – 4 994 ha

Cinco Reis/Trindade – 5 591 ha

Pias – 4 614 ha

Caliços/Machados – 5 000 ha

Caliços/Moura – 2 068 ha

São Matias – 4 865 ha

PONTO DE SITUAPONTO DE SITUAÇÃÇÃOO



A LANA LAN ÇÇAR EM 2012 AR EM 2012 –– 14 032 ha14 032 ha

Roxo – 1 949 ha

Brenhas – 813 ha

S.Pedro/Baleizão – 4 806 ha

Baleizão/Quintos – 6 464 ha

PONTO DE SITUAPONTO DE SITUAÇÃÇÃOO



EVOLUEVOLUÇÃÇÃO ANUAL DO PREO ANUAL DO PRE ÇÇO DA O DA ÁÁGUA APGUA AP ÓÓS ENTRADA EM S ENTRADA EM 
EXPLORAEXPLORAÇÃÇÃO DO PERO DO PERÍÍMETRO METRO 

A anterior resolução de Conselho de Ministros (69/2002) fixava o preço de 
água para Alqueva em cerca de 0,103€/m3 a preços de 2010

O preço agora fixado é mais favorável do que o até agora vigente



Milho de regadioMilho de regadio

89.000 ha com aptid89.000 ha com aptid ãão o 
moderada a elevada para a moderada a elevada para a 

cultura do milhocultura do milho

48.000 ha dispon48.000 ha dispon ííveis sem veis sem 
culturas permanentes com culturas permanentes com 

aptidaptid ãão moderada a elevada o moderada a elevada 
para a cultura do milhopara a cultura do milho



EvoluEvolu çãção das o das ááreas de milho reas de milho –– DRAP Alentejo (2004 a 2010)DRAP Alentejo (2004 a 2010)

EvoluEvolu çãção das o das ááreas de milho reas de milho –– Total Nacional (grTotal Nacional (gr ãão e silagem) (2004 a 2010)o e silagem) (2004 a 2010)





Fonte: ANPROMIS



Pressupostos de base utilizadosPressupostos de base utilizados

• Dois cenários de produtividades – 12ton/ha e 14ton/h a

• Preço de venda do milho no final da campanha – 200€/t on

• Preço de água para rega utilizado – Ano 2 do tarifári o de Alqueva

• Preços de adubos – Preços de tabela de Janeiro de 2011  (entre 15% a 25% 
superiores a 2010)

• Preços de aluguer de maquinaria – Preços actuais agrav ados 10%

• Preços de fitofármacos – Preços de 2010 actualizados 3 %

• Dois sistemas culturas utilizados – Mobilização trad icional e sementeira 
directa

PrevisPrevis ãão dos encargos totais da cultura do milho em Alquev a 2011 (o dos encargos totais da cultura do milho em Alquev a 2011 (€€/ha/ano)/ha/ano)



PrevisPrevis ãão do custo de produo do custo de produ çãção por ton. para o milho em Alqueva 2011 o por ton. para o milho em Alqueva 2011 
((€€/ha/ano)/ha/ano)

PrevisPrevis ãão dos encargos, receitas e REF da cultura do milho p ara a campano dos encargos, receitas e REF da cultura do milho p ara a campan ha ha 
20112011



PrevisPrevis ãão do REF para a cultura do milho em 2011 com agroo do REF para a cultura do milho em 2011 com agro --ambientaisambientais

•Grandes áreas disponíveis em Alqueva com forte aptidão para a 
cultura do milho, com garantia interanual de água

Principais conclusPrincipais conclus õõeses

•Enorme volatilidade dos preços dos produtos agrícolas e dos 
factores de produção, à excepção do preço da água

•Perspectivas relativamente optimistas de continuação de 
valorização elevada de alguns produtos agrícolas, de onde se 
destaca o milho

•No actual quadro de valorização do milho, o mesmo apresenta 
rentabilidade económica nos perímetros de Alqueva

•O milho foi, é, e deverá continuar a ser um dos pilares das áreas 
regadas a nível nacional e mundial

•A actual escalada de preços de produtos agricolas essenciais e de 
primeira necessidade, deverá ser um alerta para o fraquíssimo 
equilíbrio nacional e mundial entre oferta e procura dos mesmos.




