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Cotações campanha em curso

Cotações campanha n-1

Cotações campanha n-2

Fonte: www.terre-net.fr



Taxa de AdesTaxa de Ades ãão ao Regadio Po ao Regadio P úúblico Nacional* blico Nacional* –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual

* Alvega, Alvor, Baixo Mondego, Benaciate, Burgães, Caia, Campilhas e Alto Sado, Cela, Chaves, Cova da Beira, Divor, Idanha-
a-Nova, Lezíria G. Vila Franca Xira, Lucefecit, Macedo de Cavaleiros, Minutos, Mira, Odivelas, Roxo, Silves, Lagoa e Portimão, 
Sotavento Algarvio, Vale do Lis, Vale do Sado, Vele do Sorraia e Paúl de Magos, Vigia.



Taxa de AdesTaxa de Ades ãão ao Regadio Po ao Regadio P úúblico (Ribatejo e Oeste*) blico (Ribatejo e Oeste*) –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual

*Cela, Vale do Soraia e Paúl de Magos, Alvega, Lezíria G. Vila Franca Xira, Vale do 
Lis.



Taxa de AdesTaxa de Ades ãão ao Regadio Po ao Regadio P úúblico (Alentejo*) blico (Alentejo*) –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual

* Caia, Campilhas e Alto Sado, Divor, Lucefécit, Minutos, Mira, Odivelas, Roxo, Vale 
do Sado, Vigia.



EvoluEvolu çãção anual da Taxa de Adeso anual da Taxa de Ades ãão ao Regadio no EFMA com base na taxa de o ao Regadio no EFMA com base na taxa de 
exploraexplora çãção cobradao cobrada

Fonte: Dados de faturação da EDIA, 
SA., dos Blocos que está a explorar
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ÁÁrea Inscrita por Bloco de Rega (EFMA) rea Inscrita por Bloco de Rega (EFMA) –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual



RelaRelaçãção entre a % de Adeso entre a % de Ades ãão e o Tipo de Presso e o Tipo de Press ãão da Regao da Rega

Fonte: Dados de faturação da EDIA, 
SA., dos Blocos que está a explorar



CaptaCapta çõçõ es Diretas Alqueva, Pedroges Diretas Alqueva, Pedrog ãão e Rede Primo e Rede Prim áária (EFMA) ria (EFMA) –– EvoluEvolu çãção o 
AnualAnual

Fonte: EDIA, SA 

* Volume disponível para o total 
dos títulos emitidos



O Regadio no EFMA O Regadio no EFMA –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual

*A dotação dos 
Blocos de Rega 
refere-se só a si, 
e a das 
Captações 
Diretas também 
só a si.

Fonte: EDIA, SA

** Volume disponível para o total 
dos títulos emitidos



O Regadio do EFMA O Regadio do EFMA -- ÁÁrea efetivamente regada em 2011rea efetivamente regada em 2011

Fonte: EDIA. SA

* Previsão EDIA, SA

Taxa de adesão real na rede secundária de rega a ro ndar os 50% + 
área captações diretas, sendo que cerca de 27.000 h a entraram em 

exploração a meio da campanha de rega de 2011

Taxa de adesTaxa de ades ãão real na rede secundo real na rede secund áária de rega a rondar os 50% + ria de rega a rondar os 50% + 
áárea captarea capta çõçõ es diretas, sendo que cerca de 27.000 ha entraram e m es diretas, sendo que cerca de 27.000 ha entraram e m 

exploraexplora çãção a meio da campanha de rega de 2011o a meio da campanha de rega de 2011



DotaDota çãção de o de ÁÁgua para Rega no EFMA gua para Rega no EFMA –– EvoluEvolu çãção Anual (mo Anual (m 33/ha)/ha)

Fonte: Dados de faturação da EDIA, 
SA., dos Blocos que está a explorar, 
sem IF12, que ronda os 2500m3/ha



OcupaOcupa çãção Cultural no EFMA* o Cultural no EFMA* –– EvoluEvolu çãção Anual (ha)o Anual (ha)

* Não existe informação dos Blocos do Alvito-
Pisão em 2010.

Fonte: Dados de faturação da EDIA, 
SA., dos Blocos que está a explorar + 
IF12



OcupaOcupa çãção Cultural no EFMA em 2011 (%)o Cultural no EFMA em 2011 (%)



ÁÁrea Inscrita de Milho (EFMA) rea Inscrita de Milho (EFMA) –– EvoluEvolu çãção Anualo Anual



OcupaOcupa çãção cultural das o cultural das ááreas regadas por captareas regadas por capta çõçõ es diretas no EFMAes diretas no EFMA



A potenciaA potencia çãção e sustentabilidade do Empreendimento de Alqueva p ara alo e sustentabilidade do Empreendimento de Alqueva p ara al éém m 
dos 110.000 hados 110.000 ha

Solicitações crescentes de 
recursos hídricos fora do 

perímetro de Alqueva, muitas 
para milho

SolicitaSolicita çõçõ es crescentes de es crescentes de 
recursos hrecursos h íídricos fora do dricos fora do 

perper íímetro de Alqueva, muitas metro de Alqueva, muitas 
para milhopara milho

Custos de 
investimento 

baixos

Custos de Custos de 
investimento investimento 

baixosbaixos

Disponibilidade 
de recursos 

hídricos

Disponibilidade Disponibilidade 
de recursos de recursos 

hhíídricosdricos

Possibilidade de 
implementação de diferentes 

modelos no investimento

Possibilidade de Possibilidade de 
implementaimplementa çãção de diferentes o de diferentes 

modelos no investimentomodelos no investimento



ÁÁreas de aptidreas de aptid ãão do milho nos pero do milho nos per íímetros de rega do Alquevametros de rega do Alqueva

ÁÁrea atual de regadio rea atual de regadio 
sem culturas sem culturas 
permanentespermanentes

ÁÁrea atual de regadio rea atual de regadio 
sem culturas perm. + sem culturas perm. + 

áárea em obrarea em obra

ÁÁrea total final de rea total final de 
regadio sem culturas regadio sem culturas 

permanentespermanentes

31.102 ha31.102 ha31.102 ha

23.289 ha com 
aptidão moderada e 

elevada

23.289 ha com 23.289 ha com 
aptidaptid ãão moderada e o moderada e 

elevadaelevada

40.173 ha40.173 ha40.173 ha

27.575 ha com 
aptidão moderada e 

elevada

27.575 ha com 27.575 ha com 
aptidaptid ãão moderada e o moderada e 

elevadaelevada

65.502 ha65.502 ha65.502 ha

48.302 ha com 
aptidão moderada e 

elevada

48.302 ha com 48.302 ha com 
aptidaptid ãão moderada e o moderada e 

elevadaelevada



• O milho desempenha um papel absolutamente vital na ocupação 
do regadio privado e público

Principais conclusPrincipais conclus õõeses

• O milho apresentou em 2011 rentabilidades económicas muito 
interessantes, esperando-se que o mesmo possa acontecer em 
2012.

• Os regadios do Alqueva apresentam elevadas potencialidades 
para a produção de milho, quer do ponto de vista de áreas ainda 
disponíveis, quer ao nível das produtividades esperadas.

• O milho é já a segunda cultura em termos de ocupação cultural 
nos perímetros de rega do Alqueva, esperando-se um forte 
incremento em 2012.

• A taxa de adesão dos agricultores ao regadio em Alqueva tem 
decorrido dentro do que é expetável para os regadios públicos, e 
até superado, em muitos casos, estando já na ordem dos 50%.



• A implementação dos perímetros de rega de Alqueva tem 
coincidido com um período de grave crise económica e financeira, 
onde os agricultores têm tido grandes dificuldades no acesso ao 
crédito e aos próprios fundos comunitários para apoio ao 
investimento.

Principais conclusPrincipais conclus õõeses

• A EDIA tem vindo a trabalhar conjuntamente com alguns 
empresários na instalação de projetos agrícolas, onde se englobam 
alguns na área do milho.

• O Alqueva é um dos projetos mais estruturantes para a 
agricultura nacional, fruto da sua elevada escala, condições de 
produção que propicia e de combate a secas sucessivas.

• A EDIA, SA, Empresa Gestora do Alqueva está ao total dispor 
de todos os empresários que nesta região queiram produzir, 
investir e desenvolver os seus projetos.




