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Olival, amendoal, vinha e milho. Estas são as principais culturas com que hoje o Alentejo se pinta, mas são muitas outras
as que se conseguiram implementar na região. Tudo graças a uma barragem que, se por um lado, é tida como exemplo

e “invejada” por outras zonas do País que lidam com o problema da escassez de água; é, por outro, vista por alguns
como um atentado ambiental, com críticas às práticas agrícolas dos sistemas superintensivos e pondo em causa

a gestão que está a ser feita dos recursos hídricos. O Governo e a EDIA, empresa que gere o Alqueva,
têm tentado provar que estas acusações não têm fundamento. E, para já, até prova

em contrário, Alqueva não está dado como “culpado”. 
Ana Gomes Oliveira

AlquevA: sustentável
Até provA em contrário

na sequência das alterações climáticas e das questões rela-
cionadas com a escassez de água, são muitas as regiões de 
Portugal que pedem “mini-Alquevas” para poderem ter uma 
agricultura de regadio competitiva, eficiente e rentável. Po-
rém, se há quem queira replicar o projecto que veio alterar 
a paisagem alentejana, potenciando o desenvolvimento de 
produções intensivas que levaram ao desenvolvimento eco-
nómico e social da região, Alqueva é também alvo de críticas 
por parte dos que consideram que, além de estar a ser feita 
uma má gestão dos recursos hídricos, os solos e a biodiversi-
dade estão a ser sacrificados e perigosamente comprometi-
dos em nome da rentabilidade agrícola. 

Foi com o objectivo de desfazer mitos e provar a “inocência” 
da realidade que o Alentejo hoje vive, que, a pedido do Go-
verno, a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do 
Alqueva (EDIA), empresa que gere o Alqueva, desenvolveu 
um estudo sobre os verdadeiros impactos causados pela pro-
dução intensiva e superintensiva do olival na região. Mas so-
bre os resultados desse estudo, falaremos mais à frente. Foi 
também nessa lógica que realizaram e divulgaram o vídeo 
“Alqueva Sustentável”.
Se por um lado são vários os reconhecimentos da revolução 
positiva que a barragem conseguiu trazer para o Alentejo, por 
outro, são muitas ainda as vozes que criticam a forma como 
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› José Pedro Salema, presidente da EDIA

as actividades se estão a desenrolar, nomeadamente em ter-
mos de práticas agrícolas e ordenamento do território. 
Falámos sobres estas e outras questões com José Pedro Sa-
lema, presidente do conselho de administração da EDIA. 

o projecto Alqueva tem sido alvo de várias críticas, 
sobretudo por questões ligadas ao ambiente e rela-
cionadas com as monoculturas em sistemas de pro-
dução intensiva. como se lida há tantos anos com es-
tas acusações e como é ter de estar sempre a defender 
a “inocência” em que acredita?
São opiniões que conseguem sempre ter algum eco nos 
meios de comunicação social mas que são suportadas pela 
sensibilidade pessoal de quem escreve ou de quem fala. E 
não podemos tolerar que essas opiniões proliferem quando 
falamos de um assunto tão sério. Pôr em causa uma activi-
dade, uma fileira, uma região, só porque “eu acho que...”. A 
EDIA não “acha” nada. Nós apresentamos factos. Os factos 
mostram que existe um peso e um impacto extraordinaria-
mente positivo da agricultura de regadio na região. Isso é 
inequívoco e não se pode contestar. É uma mudança im-
pressionante. Outra coisa que não se pode pôr em causa é 
a criação de emprego. 

Há quem diga que se trata de trabalho precário. 
Não é o que mostram as estatísticas. As estatísticas mos-
tram que não é possível desenvolver 100 mil hectares de 
agricultura de regadio sem pessoas. Temos dezenas de ca-
sos de empresas que aumentaram o seu emprego perma-
nente – não é só o temporário, de recurso aos ranchos no 
momento da apanha, não – é o emprego permanente. 

e isso são factos. 
Sim. Não é o “eu acho que...” Como também são factos as 
produções e as exportações, que já aparecem nas estatís-
ticas. Depois, o que diz a comunidade científica, e não sou 
eu, são os agricultores, os investigadores, os agrónomos, 
os estudiosos... é que não existem culturas boas ou más. O 
que há é boas ou más práticas. E se aplicarmos as melhores 
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práticas para qualquer cultura, é possível o desenvolvimento 
de forma sustentável, desde que esteja adaptada à região. 
E as culturas que dominam, o olival, o amendoal e a vinha, 
existem no Alentejo há milhares de anos. São tipicamente 
mediterrânicas e adaptadas ao nosso clima. Se adaptarmos 
as boas práticas podem ficar aqui outros tantos milhares de 
anos sem pôr em causa o ambiente, sem haver desertificação, 
sem provocar nenhum desses desastres que alguns falam sem 
estarem devidamente informados. 

Já tinha dito há uns dois anos que o foco da eDiA pas-
saria pelas questões ligadas à sustentabilidade. in-
clusivamente divulgaram há dias um vídeo intitulado 
“Alqueva sustentável”. tem sido de facto uma aposta? 
Sem dúvida. E tem sido pensada a dois níveis. Ao nível inter-
no, da EDIA, no sentido de percebermos como é que a nossa 
actividade pode ser o mais sustentável possível. Nessa ver-
tente temos um projecto muito grande que tem a ver com 
a produção de energia renovável, conseguir produzir uma 
quantidade muito grande das nossas necessidades energéti-
cas. Porque essa é a maior pegada que temos na nossa ope-
ração. Só conseguimos reduzir essas necessidades de energia 
se produzirmos uma grande parte dela. Essa é uma das linhas 
de trabalho. Obviamente a par da eficiência. Do uso eficiente 
da água, das manutenções, termos equipamento mais desen-
volvido possível... mas a que tem mais peso é o projecto foto-
voltaico, cujos painéis, como já referimos antes, tentaremos 
colocar em estruturas que não confluem com o uso da terra, 
nomeadamente as flutuantes. Neste momento estamos a 
pensar também em colocá-los a cobrir canais, que no fundo 
são áreas que não têm outra utilização. 

em que fase é que vai o projecto fotovoltaico?
Estamos só à espera de uma autorização das Finanças para 
podermos lançar o concurso público. Temos o empréstimo 
aprovado desde o ano passado. São 45 milhões de euros, 50 
megawatts, estamos a falar de um grande investimento. Para 
irmos trabalhando na área, temos feito projectos de inves-

tigação e de inovação e pretendemos fazer também alguns 
no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Além disso, 
queremos fazê-lo também com os investimentos da expansão. 
Se por exemplo vamos aumentar a capacidade de uma esta-
ção elevatória, então vamos pôr também painéis fotovoltaicos 
para compensar as necessidades adicionais de energia. 

estas são medidas ligadas à sustentabilidade interna 
da eDiA. referiu há pouco que havia uma segunda li-
nha de actuação. referia-se a quê?
À sustentabilidade de toda a região. Dos nossos clientes. E 
para pensarmos nisso temos de trabalhar na divulgação de 
boas práticas. Essa é a outra vertente no âmbito da qual sur-
ge o filme “Alqueva Sustentável”. É claro que não é fácil con-
densar em poucos minutos todo o conhecimento agronómico 
e agroambiental que temos das culturas, mas tentámos redu-
zir tudo a pistas muito muito directas. Basicamente focamos 
boas práticas para manutenção dos valores de biodiversidade 
nos seios das culturas. Esta é uma das mensagens mais impor-
tantes. Claro que o uso da água também está lá, mas isso já 
damos quase como adquirido, apesar de não esquecermos e 
reforçarmos o uso eficiente, o conceito de rega, dar informa-
ção ao agricultor para saber a quantidade de água que deve 
pôr nas suas culturas e em que momento o deve fazer. E por 
isso temos o Portal do Regante. Onde temos conselhos de 
rega, acessível a todos os agricultores, para que possam saber 
quanto podem regar para a sua cultura. Isto sem pôr em cau-
sa as empresas de prestações de serviços que trabalham nesta 
área e que têm feito um excelente trabalho. É um portal que 
é útil para os que não têm qualquer empresa a prestar-lhes 
assessoria e complementar para os que já recebem algum 
aconselhamento. 

Além da questão da água, que assume como uma das 
primordiais em termos de ambiente, que outras mensa-
gens são passadas na vertente das boas práticas agrí-
colas?
Em matéria do ambiente saliento a importância da questão 
dos enrelvamentos permanentes e das faixas multifuncionais. 
Ou seja, a importância de deixar bolsas de outras culturas no 
meio das produções, nas entrelinhas, mas também as bor-
daduras, galerias ripícolas, as sebes vivas, a manutenção dos 
chaparros e dos sobreiros nos meios das culturas sempre que 
eles existem. Ou seja, abraçá-las e integrar essas árvores na 
exploração, fazendo pequenas clareiras à volta delas no meio 
das culturas permanentes. Os charcos mediterrânicos tempo-
rários, com a nossa flora a atrair os insectos auxiliares e a pre-
ferência pela luta biológica contra os inimigos das culturas. 
Enfim, são alguns exemplos do que devemos fazer para uma 
agricultura sustentável. 

quanto à luta biológica, a eDiA tem disponibilizado 
caixas-abrigo para morcegos, não é assim?
Sim. Temos esse projecto e tem tido bastante adesão por par-
te dos agricultores, que instalam essas caixas nos seus campos. 
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pegando nesta questão das boas práticas. os técnicos 
da eDiA conseguem manter uma relação de proximi-
dade com os produtores da região?
Perfeitamente. Todos os anos seleccionamos cerca de 10% 
da área e a nossa equipa de impacto ambiental faz visitas 
de acompanhamento às explorações onde vê, por exemplo, 
como estão guardados os fitofármacos, como estão a ser fei-
tas a aplicações, como está a galeria ripícola, o charco, enfim, 
fazem uma auditoria ambiental e dão conselhos. Não é uma 
inspecção porque não há consequências nem multas, há uma 
lista de coisas a melhorar que tem como objectivo melhorar 
as práticas no sector. Gostávamos de ter recursos para fazer 
mais visitas, mas para já é o que conseguimos.

mas há ou não vigilância dos impactos ambientais das 
culturas? A eDiA tem capacidade para fazer essa mo-
nitorização?
A EDIA tem essa obrigação e fá-la. Porque no âmbito das 
Declarações de Impacto Ambiental há um caderno de encar-
gos de obrigações a cumprir e normalmente, em quase todas 
elas, está a monitorização dos recursos subterrâneos, como 
uma medida para perceber o impacto das culturas nos lençóis 
freáticos, e também pode estar a avifauna e muitas outras 
áreas. Portanto, nós fazemos essa monitorização dos solos, 
das águas superficiais, subterrâneas, como já referi, ictiofau-
na, dos transvases – temos os transvases entre as bacias do 

Guadiana e do Sado e também é vigiado – e os relatórios são 
todos publicados. Outra coisa mais concreta é perceber se o 
senhor Manuel ou o senhor Joaquim está a fazer bem ou está 
a fazer mal. Essa já é uma situação diferente. Nesses casos, 
temos um protocolo com o Serviço Ambiental da GNR que 
pode ajudar, mediante uma situação reportada. 

se o solo e a biodiversidade da região do Alqueva esti-
vessem a morrer, saber-se-ia?
Com toda a certeza. Os críticos dizem que o olival e o amen-
doal esgotam a terra. É tão disparatado. Temos análises que 
mostram que, só falando em matéria orgânica esta aumenta 
com uma cultura permanente, não diminui. Ou seja, uma cul-
tura permanente não esgota a fertilidade do solo, antes pelo 
contrário. Até porque é isso que os agricultores querem: que 
as suas terras sejam férteis.

Faria sentido a criação de uma entidade única que fi-
zesse a avaliação prévia e a fiscalização das boas prá-
ticas, como vem referido nas conclusões do estudo que 
fizeram dos impactos do olival?  
É uma pista que deixamos. Seria interessante, porque muitos 
agricultores nos reportaram essa dificuldade de as autoriza-
ções estarem muito dispersas. Quando há um novo projecto 
a começar, os passos que têm de ser dados são sinuosos e 
cruzam muitas entidades. Não há um local único de tratamen-
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to burocrático e por isso surgiu essa sugestão de agregação, 
no sentido de simplificar o processo. Permitiria também que 
cada projecto fosse visto por alguém na sua globalidade e 
poder dar um parecer mais direccionado. 

quanto às questões relacionadas com o ordenamento 
do território. tem-se conseguido o distanciamento das 
explorações dos aglomerados populacionais devido 
aos problemas levantados por causa de eventuais con-
taminações provenientes das aplicações dos fitofár-
macos?  
Há alguns casos, mas são muito poucos, em que as culturas 
estão muito perto das povoações. Mas são mesmo cinco ou 
seis casos. Em alguns deles foram as culturas que se aproxi-
maram das casas, mas noutros foram as casas que se aproxi-
maram das explorações. Mas como disse, são casos pontuais. 
Hoje, os planos de ordenamento prevêem faixas de protec-
ção. Nos casos em que isso não aconteça, defendemos que 
devia ser obrigatória a criação de barreiras, eventualmente 
até com uma sebe viva. No estudo que propomos, indica-se 
um espaço de 30 metros se não houver barreira e de 15 me-
tros se houver protecção. Se assim fosse, acredito que estáva-
mos bem. Mas essa separação não dispensa as boas práticas. 
Porque não é por existir essa barreira que podemos aplicar 
os venenos todos que quisermos e de todas as maneiras. Os 
agricultores sabem que, por exemplo, em dias de vento não 
se podem fazer pulverizações. Se as boas práticas de aplica-
ção de fitofármacos forem seguidas e combinadas com estas 
faixas de protecção, penso que o problema não se põe, até 
porque hoje em dia as substâncias activas mais perigosas já 
não estão autorizadas. 

Houve grupos parlamentares que sugeriam uma dis-
tância de um quilómetro. o que lhe parece? 
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Nem consigo pensar, é disparatado. Se fizer um perímetro de 
um quilómetro em redor de todas as casas do Alentejo, fica-
mos sem agricultura. E fomos também consultar a legislação 
francesa que foi publicada o ano passado, bem como a le-
gislação americana e que apontam para uma distância entre 
os 10 e os 30 metros. Mas esta é apenas a nossa opinião, a 
decisão será sempre política.

Fazendo só aqui um ponto de situação, como estão as 
reservas da barragem neste momento?
Alqueva está a 91%, a 1,70 metros do Nível de Pleno Armaze-
namento, ou seja, o nível para o qual a barragem está pensada. 
Porque de facto consegue armazenar mais e por isso há um 
outro conceito que é o Nível Máximo de Cheia, que é ainda 
bastante acima. Tivemos um Outono e Inverno chuvoso. Con-
seguimos saturar os solos com o Outono e com o Inverno gerar 
escoamentos muito significativos, principalmente no mês de 
Fevereiro. Precisamos de meses assim para conseguir encher 
a barragem e com essa reserva conseguir servir os clientes no 
Verão. O máximo de pedidos aparece no mês de Julho.  

terminava perguntando-lhe o que sente quando ouve 
outras regiões a dizerem que portugal precisava de 
mais projectos como o Alqueva?
Fico com alguma esperança no futuro. Porque se conseguís-
semos reproduzir noutras zonas aquilo que aconteceu nos úl-
timos dez anos aqui na região, quando o regadio começou a 
ter expressão, ficávamos enriquecidos em todos os aspectos. 
Temos o David Doll, o “doutor amêndoa” a viver em Portugal 
por causa do Alqueva. Se conseguíssemos ter o “doutor kiwi”, 
“o doutor mirtilo”, uns mestres que pudessem contribuir para 
o desenvolvimento e visibilidade das nossas fileiras, seria fan-
tástico. E precisamos sempre do regadio para ter um desen-
volvimento equilibrado.  


