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ALQUEVA  uma realidade em 2015 

 

 

 

O Governo tem a garantia de Bruxelas de que vamos poder concluir 

Alqueva com recurso aos fundos estruturais para financiar as obras 

que faltam, de modo a cumprir o «prazo previsto pelo Governo, de 

31 de dezembro de 2015. 

 Assunção Cristas  

A Ministra da Agricultura e do Mar 

A finalização do projecto de Alqueva 
esperava há anos por uma decisão. 
 
Está garantida! 
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1. ALQUEVA - ENQUADRAMENTO 



P 

PRINCIPAIS DADOS 
O Empreendimento Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é único e de relevante 
interesse nacional, dadas as suas características multifuncionais: 

Investimento total de ± 2.500 milhões 

Maior lago artificial da Europa (250 km2)  

Área de influência de 10 mil km2  

Área irrigada de cerca de 120 mil ha 

Possibilita uma reserva estratégica de água no sul do País, que garante a disponibilidade de 

água durante 4 anos, para o abastecimento público e regadio, numa região que abrange 20 

municípios do Baixo Alentejo 

Trata-se de projeto desenvolvido com tecnologia de ponta, desenhado, construído e gerido 

numa lógica permanente de minimização dos impactos ambientais, permitindo um 

posicionamento sustentável e diferenciador. 
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Alqueva 2015 
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2. ALQUEVA  IMPACTOS DA CONCLUSÃO 



2. Alqueva  Impactos da conclusão (1/2) 

A conclusão de Alqueva permite alcançar plenamente o potencial económico e 
social da região, desenvolvendo novos mercados, produtos e emprego. 

 

Enorme potencial produtivo por desenvolver: 

o Explorações agrícolas; e 

o Fixação de novas agro-indústrias, fundamentais para a sustentabilidade 
do empreendimento e para a geração de emprego e de valor 
acrescentado. 

 

Diversificação de atividades, bem como a valorização dos recursos locais 
(conciliar inovação com recursos tradicionais) 

o Investimentos noutras atividades económicas estão em crescimento (p.e. 
turismo). 



2. Alqueva  Impactos da conclusão (2/2) 

A conclusão de Alqueva permite alcançar plenamente o potencial económico e 
social da região, desenvolvendo novos mercados, produtos e emprego (cont.) 

 

A reconversão da agricultura de sequeiro em regadio, permitida por Alqueva, 
terá um impacto estimado em 160 milhões euro/ano no valor bruto da 
produção agrícola na região beneficiada . 

 

Através do PRODER foram investidos no Alqueva: 

507 milhões de investimento privado no sector agrícola e 
agroalimentar, o que demonstra bem a resposta do sector privado a esta 
infraestrutura; 

339 milhões de investimento público, maioritariamente na construção 
da rede secundária do Alqueva.  
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3. CONCLUSÃO DE ALQUEVA EM 2015  

Uma realidade com o actual Governo 



Conclusão de Alqueva  Uma realidade com o atual 
Governo (1/4) 

 

 

O Governo assumiu como objectivo concluir Alqueva até final de 

2015 e trabalhou e negociou afincadamente para obter da Comissão 

Europeia o financiamento, através de Fundos da Coesão, para a 

conclusão da rede secundária. 

 

Hoje temos a garantia que assim vai acontecer. 
 

 

 



Conclusão de Alqueva  Uma realidade com o atual 
Governo (2/4) 

 

A acção do Ministério permite que os anos de 2014 e 2015 
constituam os anos que evidenciam, historicamente, maior 
investimento em regadio. 

 
Em 13 de junho foram assinados 6 contratos que adjudicaram 132 
milhões de investimento (+20 mil ha de regadio) em infraestruturas que 
possibilitam que faltem somente cerca de 10 mil ha para concluir 
Alqueva. 

 

Com esta recente decisão o projeto de Alqueva evidencia: 
68 mil ha de regadio concluídos; 

20 mil ha de regadio em curso; 

20 mil ha de regadio adjudicados no passado 13 JUN; 

A restante infraestrutura será adjudicada até final de 2014. 



Conclusão de Alqueva  Uma realidade com o atual 
Governo (3/4) 

 

A afectação de Fundos Estruturais da Política de Coesão (FEDER e Fundo de Coesão) 
no financiamento da conclusão da rede primária e secundária de Alqueva: 

 

Constitui uma garantia adicional para a sua conclusão até ao final de 2015; 

 

Não compromete os fundos agrícolas que se manterão a financiar investimento 
privado na agricultura. 

 

O financiamento de Alqueva através de fundos estruturais permite que os fundos do 
Fundo de Desenvolvimento Rural (FEADER) no futuro PDR2020: 

o Apoiem o investimento privado (agrícola e agroindustrial) a jusante e assim 
assegurar o retorno do valor investido nas infraestruturas de Alqueva; 

o Assegurem o desenvolvimento do regadio colectivo em outras zonas do país; 

o Apoiem sistemas de elevado valor ambiental, medidas agroambientais e 
promoção do investimento florestal. 



Conclusão de Alqueva  Uma realidade com o atual 
Governo (4/4) 

 

 

De forma a potenciar o retorno do valor investido em Alqueva, o futuro PDR 
2020 irá continuar a apoiar os investimentos privados, nomeadamente: 

o Jovens Agricultores; 

 

o Investimento na exploração agrícola (incluindo a rede terciária); 

 

o Investimento na transformação e comercialização de produtos 

agrícolas. 
 

 



Alqueva  Uma realidade com o atual Governo 

 

De tantas vezes prometida, mas não realizada, a conclusão de Alqueva 

arriscava parecer uma espécie de   no mundo rural. 

 

Era necessária a última parcela de fundos. E uma firme vontade política. 

 

      Conseguimos. 
 

 




