
Os requisitos das Declarações de Impacte 
Ambiental (DIA), cujo cumprimento cabe aos 
agricultores beneficiários de Alqueva, são uma 
obrigação e estímulo às Boas Práticas Agrícolas e 
Ambientais, no âmbito de quatro áreas temáticas 
principais: Água, Solo, Biodiversidade e Resíduos.

Linha de Apoio
Sr.(a) Beneficiário(a),

A EDIA dispõe de uma equipa técnica disponível 
para o esclarecer e auxiliar.

Em caso de dúvida poderá dirigir-se ao Departa-
mento de Impactes Ambientais e Patrimoniais na 
sede da EDIA, em Beja, ou contactar-nos pelos 
seguintes meios:

 Tlf:  284 315 245 (Engª Luísa Pinto)

 e-mail: lpinto@edia.pt

              Rua Zeca Afonso, nº 2

              7800-522, Beja

O uso dos recursos naturais para satisfação   
das necessidades do presente não pode 

comprometer a satisfação das necessidades  
das gerações futuras.

Preocupações Ambientais
Com a introdução do regadio as culturas e práticas 
agronómicas tendem a alterar face ao tradicional 
regime de sequeiro. 

A intensificação cultural associada leva a um maior 
uso dos recursos “água” e “solo” e de fatores de 
produção, bem como a uma alteração profunda do 
ecossistema agrícola pré-existente.

Quanto mais intensivo for o regime de exploração 
da cultura e maior a extensão das áreas regadas 
(nomeadamente se existir o sistema de  
monocultura), potencialmente maiores serão os 
impactes ambientais da atividade agrícola. 

Dada a dimensão regional da área beneficiada pela 
água de Alqueva, torna-se necessário implementar 
medidas que permitam anular ou minimizar os 
efeitos negativos relacionados com as novas 
práticas agrícolas, e assim assegurar a 
sustentabilidade da agricultura de regadio.

A coexistência da prática de regadio              
com a preservação dos recursos                          

e valores naturais é possível! 

Requisitos Ambientais 
nos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas



Avaliação de Impacte Ambiental

Quando um projeto de regadio tem uma área 
superior a 2 000 ha é obrigatória a realização de 
um Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O EIA avalia 
as possíveis consequências que o projeto terá 
sobre o Ambiente e propõe medidas que permitem 
minimizar os impactes negativos identificados. É 
com base nesta avaliação que as autoridades 
decidem sobre a aprovação ambiental do projeto. 
Caso esta seja concedida é emitida a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA).

A Declaração de Impacte Ambiental

A DIA sistematiza as medidas de minimização 
aplicáveis a cada projeto. Sem esta declaração o 
licenciamento, a construção das infraestruturas e a 
consequente chegada de água às suas parcelas 
não são possíveis. A aplicação das “regras” que 
constam nas DIA são obrigatórias, cabendo a 
responsabilidade do seu cumprimento aos 
agricultores beneficiários de Alqueva e à EDIA.

Fiscalização

A verificação do cumprimento das “regras” 
ambientais da DIA é passível de fiscalização pelas 
entidades oficiais. Se recebe apoios no âmbito do 
PDR2020 saiba que muitos destes requisitos 
ambientais para a fase de exploração já constam 
da Condicionalidade. Outros decorrem ainda da 
legislação vigente.

Consulte a DIA emitida para o Aproveitamento       
Hidroagrícola em que se insere a sua parcela em 

www.edia.pt. 

NOTA: O cumprimento das DIA não invalida a observância da legislação em vigor.

ÁGUA

Os compostos azotados e fitofármacos 
representam duas das maiores preocupações 
ambientais identificadas nas Declarações de 
Impacte Ambiental uma vez que o seu uso 
constitui o principal fator da degradação da 
qualidade dos recursos hídricos nas zonas rurais. 
Num cenário onde as alterações climáticas e risco 
de desertificação são uma possibilidade, o uso da 
água, sem desperdício, constitui outra 
preocupação relevante. Neste âmbito as medidas 
das DIA, incluem os seguintes temas:  
¦ Aplicação adequada de fertilizantes
¦ Uso racional de fitofármacos
¦ Respeito pelas zonas de proteção (linhas de 

água, furos/poços)
¦ Eficiência da rega

BIODIVERSIDADE

A proteção da flora e fauna local pode ser 
determinante na exploração agrícola, 
nomeadamente a fauna auxiliar (ex: polinização de 
culturas, controlo de pragas). É responsabilidade 
de todos nós procurar uma coexistência 
harmoniosa com a natureza, garantindo a 
preservação das espécies, especialmente as 
autóctones. Nesse sentido as boas práticas a 
cumprir pelos agricultores pretendem também 
salvaguardar:
¦ Habitats protegidos (ex.: vegetação ribeirinha, 

montados, charcos temporários 
mediterrânicos)

¦ Espécies ameaçadas (ex.: aves estepárias,   
Linaria ricardoi, morcegos)

¦ Preservação de culturas tradicionais e 
sistemas de rotação com pousio

SOLO

O solo constitui a base da agricultura. Importa por 
isso evitar a sua degradação física, química e 
biológica. Um solo degradado torna-se mais 
suscetível à erosão, põe em causa o 
desenvolvimento das culturas e requer maior 
aplicação de adubos químicos, fatores que pesam 
no rendimento do produtor. Assim as boas práticas 
agrícolas enunciadas nas DIA tratam os seguintes 
aspetos:
¦ Erosão do solo
¦ Degradação da estrutura
¦ Processos de salinização/alcalinização
¦ Níveis de fertilidade e matéria orgânica
¦ Drenagem interna
¦ Adequação de culturas e taxas de irrigação

RESÍDUOS

À intensificação agrícola e introdução de novas 
práticas culturais associa-se o aumento da 
produção de resíduos e o aparecimento de novos 
tipos. Pela sua perigosidade e/ou volume gerado 
torna-se necessário garantir a sua correta gestão 
nas explorações, com particular destaque para:
¦ Resíduos orgânicos (restos de culturas e 

podas)
¦ Embalagens de agroquímicos
¦ Plásticos (fitas rega, estufas/estufins, 

coberturas)
¦ Óleos usados e pneus 
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