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«Se o Pomarão avançar,
alqueva eStá condenado»

o projecto foi integrado no Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR), com prazo de execução até 2026, mas é alvo de crí-
ticas por parte da Associação de Proprietários e Beneficiários 
do Alqueva (APBA). Trata-se de um investimento que permi-
tirá a captação de água no rio Guadiana, junto à localidade 
de Pomarão, Mértola, com o objectivo de servir a escassez de 
água no Algarve. Porém, João Cavaco Rodrigues, presiden-
te da APBA, explica as razões pelas quais a associação já se 
manifestou contra esta empreitada. «Por um lado, conside-
ramos que coloca em causa a disponibilidade do Alqueva em 
anos de seca e a viabilidade do respectivo Empreendimento 
de Fins Múltiplos (EFMA), que tem um compromisso com 
cerca de 200 mil hectares, o que já não é fácil de conseguir 
com o avanço das alterações climáticas. Se surge mais uma 
solicitação para o Algarve, pode não conseguir cumprir as ga-
rantias». O mesmo responsável explica à nossa revista como 
chegou aos 200 mil hectares quando é sabido que a fase que 
está concluída é de 120 mil ha. «É que a esses 120 mil temos 
de juntar cerca de 20 mil ha de precários autorizados, mais 30 
a 35 mil de perímetros confinantes que também precisam de 
água de Alqueva e mais 50 mil da expansão. Tudo somado, 
andará à volta desses números». 
João Cavaco Rodrigues entende que há soluções mais vanta-

josas como as das albufeiras de Odeleite-Beliche e de Ode-
louca.
Por outro lado, lembra que na zona fronteiriça, as captações 
têm de ser autorizadas pelos dois países. «Ao pedirmos au-
torização para essa captação, teremos também de autorizar 
as deles, o que nos vai deixar numa posição de fragilidade, 
sendo do conhecimento público que os espanhóis já retiram 
água sem autorização. Vamos abrir precedentes difíceis de 
controlar. Além disso, estamos a falar de captações muito 
exigentes em termos do volume de água e que tendem a 
aumentar. Espanha está neste momento a aumentar a sua 
infraestrutura para poder levar água para a zona de Huelva, 
na Andaluzia». Segundo o mesmo responsável, corre-se ainda 
outro risco. Tendo em conta a envergadura do projecto, este 
não acredita que o mesmo esteja concluído em 2026. «Ou 
seja, viabilizam-se as captações espanholas do Guadiana sem 
estar terminado o reforço de disponibilidades do Algarve. Se 
tudo isto avançar, vai ser a nossa ruína porque Alqueva fica 
condenado», remata. 

mais de 103 mil hectares regados na campanha 2020
Na campanha de 2020, a área regada no EFMA foi de cerca de 
103.232 hectares (ha), incluindo perímetros e precários, com 

uma adesão média de 96%, numa 
subida de 8% face à adesão verifica-
da em 2019. Os dados são avançados 
no Relatório da Campanha de Rega 
2020 – Perímetros de Alqueva, divul-
gados pela EDIA. Segundo o mesmo 
documento, em termos globais fo-
ram fornecidos 392,46 hm3 de água 
aos beneficiários. Com uma percen-
tagem de 77% do total distribuído, 
a água para rega lidera a lista das 
diversas utilizações da água, com 
303 hm3 . Para o Reforço a Períme-
tros Confinantes foram fornecidos 
79,93 hm3 e para o Abastecimento 
Público/Industrial 9,51 hm3. Como 
conclusões gerais, o relatório desta-
ca uma elevada taxa de adesão ao 
regadio: 96 %; e um elevado peso 
das culturas permanentes na área 
inscrita de rega, 82 % do total.  

A preocupação chega da Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva face à construção de uma captação
no rio Guadiana para reforçar os recursos hídricos no Algarve. Segundo o presidente da associação,

Alqueva perde reserva de água e Portugal sai fragilizado perante Espanha. 
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