
 
 

 

 

 

EDITAL 

 

Medidas de Combate à Seca na Área de Influência do EFMA 

Abeberamento de Gado e Fornecimento de Água para Rega 

 

Para auxílio aos agricultores no combate à seca climatérica que se instalou no território Português em 2019, e mais 

precisamente na área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), a EDIA informa que: 

1. Os agricultores que desejem obter acesso à água para fins de abeberamento de gado ou para rega de 

emergência deverão dirigir-se à sede da EDIA ou às delegações dos diferentes perímetros de rega para 

procederem à sua inscrição. 

2. As infraestruturas dos perímetros de rega não são dotadas de sistemas de tratamento de águas, pelo que a 

qualidade da água aduzida e fornecida é condicionada pela qualidade da água nas respetivas origens de 

captação. A EDIA monitoriza a qualidade da água para rega nas principais albufeiras da rede primária, no 

sentido de conhecer essa qualidade e de informar os beneficiários se algo relevante tiver que ser comunicado. 

A EDIA não monitoriza a qualidade da água para abeberamento de gado, não assumindo qualquer 

responsabilidade associada a essa utilização. 

3. A EDIA simplificou os procedimentos administrativos para assegurar a flexibilização e facilitação de pontos de 

acesso à água para rega, a título precário, através de reservatórios, albufeiras e hidrantes periféricos da rede 

quer na rede primária quer na rede secundária de rega do Empreendimento. 

4. No ato da inscrição deverão declarar: 

• Localização da exploração; 

• Endereço e contacto telefónico; 

• Identificação do transporte da água (matrícula); 

• Número de efetivos pecuários e tipo de gado; 

• Área a regar e cultura(s) instalada(s); 

• Equipamento de captação e mecanismo de controlo do volume captado. 

5. Com base na informação prestada, a EDIA analisará qual o ponto da rede e as condições em que os volumes 

requeridos poderão ser disponibilizados. 



 
 

 

 

 

6. O preço da água destinada à rega é fixado de acordo com o disposto no Despacho n.º 3025/2017, de 11 de 

abril que poderá ser consultado no site da EDIA. 

7. Para mais informações os agricultores poderão entrar em contacto diretamente com os responsáveis técnicos 

de cada um dos perímetros (em anexo) ou para os seguintes contactos da EDIA: 

Telefone: 284 315 110; 

Endereço eletrónico: edia@edia.pt 

Site da EDIA: www.edia.pt  

 

Beja, 26 de julho de 2019 

 

O Presidente do Conselho de Administração da EDIA 

 

 

José Pedro Salema 

  

mailto:edia@edia.pt
http://www.edia.pt/


 
 

 

 

 

 
ANEXO 

 
CONTACTOS 

 
 
 
 

Local Contactos Morada/ Coordenadas 

Edifício de apoio à exploração 
junto à  
barragem de Serpa 

961 871 917 / 925 599 119 
Coordenadas ETRS89 – PT 
X= 46619      Y= - 185639 

Edifício de apoio à exploração 
junto à  
barragem do Pisão (Beringel) 

966 126 819 / 963 788 042 
Coordenadas ETRS89 – PT 
X= 12947      Y= - 178265 

Edifício de apoio à exploração 
junto aos  
silos de Cuba 

962 186 571 / 961 953 398 
Rua da Oliveira s/n, Parque 

Industrial, Cuba 

Edifício de apoio à exploração 
em São Manços 

966 982 665 / 925 599 120 
Coordenadas ETRS89 – PT 
X= 34169      Y= - 134334 

Estação de filtragem de Cinco 
Reis junto ao  
campo arqueológico dos Pisões 

964 013 602 / 961 342 882 
Coordenadas ETRS89 – PT 
X= 15538      Y= - 186799 

Edifício sede da EDIA em Beja 968 601 793 / 962 034 703 Rua Zeca Afonso n.º 2, Beja 

 
 
 

Nota: Este documento não dispensa a consulta da legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


