
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                     
 
 

 

Dinamizar o minifúndio em Alqueva 
 

 

         



 

Dinamizar o minifúndio em Alqueva 
 

 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infra-estruturas do Alqueva tem vindo a 

garantir a disponibilidade de água em cerca 

de 120 mil hectares de terra regada, em 

grande ou pequena propriedade (minifúndio). 

Este novo elemento na agricultura veio 

contribuir para um aumento da produtividade 

e, consequentemente para a dinamização da 

economia. 

 

Na área de regadio de Alqueva, perto de 20 

mil hectares são caracterizados por uma 

estrutura fragmentada e de pequenos 

terrenos, essencialmente localizados junto 

aos aglomerados urbanos. Nesta área, 

associada a uma tipologia de proprietários 

mais idosos, com menos formação e com 

menor capacidade para aceitar a mudança e 

novos desafios, a adesão à agricultura de 

regadio apresenta uma taxa mais baixa. A 

principal dificuldade sentida pela EDIA está 

relacionada com a indisponibilidade por parte 

dos proprietários de aproveitar a água 

proveniente de Alqueva.  

 

Esta resistência à mudança tem origem em 

caraterísticas sociais e económicas. Do ponto 

de vista social, o desconhecimento das novas 

culturas de regadio e a inexistência de 

formação especializada conduzem a um 

desajustamento entre as culturas e a aptidão 

dos solos. Há também a ter em conta a 

escassez de informação sobre os apoios 

disponíveis e a reduzida capacidade 

organizativa. Do ponto de vista económico, a 

inexistente economia de escala, a acentuada 

copropriedade, a relação afetiva e pouco 

empresarial com os terrenos e as dificuldades 

financeiras, atuam como barreiras ao 

escoamento e comercialização do produto.  

 

De forma a promover a adesão ao regadio 

junto destes proprietários, a EDIA está a 

implementar estratégias caso a caso, onde a 

proximidade com os intervenientes, as 

parcerias e o planeamento e desenvolvimento 

de ações faseadas são as premissas base.  

 

 

 

 

 



 

Casos de sucesso 

Entre os projetos mais relevantes, há a 

destacar o de emparcelamento em Moura e a 

proposta conjunta de reconversão de olival 

situado entre Brinches e Pias, com a 

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches. Os 

projetos começaram pelo envolvimento das 

populações e resultaram na adesão prévia 

dos beneficiários. Esta abordagem permitiu a 

condução dos projetos de regadio de forma 

mais célere, simples e natural. 

 

As “Academias de Alqueva” são outro 

exemplo dos projetos de promoção de 

sistemas culturais de regadio nas pequenas 

propriedades. A dinamização destas unidades 

de demonstração permite a formação dos 

agricultores na produção e comercialização 

dos seus produtos, aliada à promoção das 

boas práticas no uso dos recursos naturais 

como a água, o solo e a biodiversidade. Com 

as “Academias de Alqueva”, a EDIA 

conseguiu aumentar a adesão ao regadio e 

aumentar a motivação dos beneficiários para 

cooperarem em novos projetos. Hortícolas, 

plantas aromáticas e frutícolas são as novas 

culturas introduzidas nas pequenas 

propriedades campanha após campanha. 

 

A maior aptidão de comunicar, através do 

papel de facilitador que a EDIA desempenha, 

colocando em permanente contacto a 

procura e a oferta ao nível fundiário e de 

novas oportunidades culturais, também tem 

contribuído de forma decisiva para o 

expressivo aumento da instalação de 

agricultores e criação de novos postos de 

trabalhos na região, tirando-se assim cada 

vez mais potencial deste enorme projeto de 

desenvolvimento de uma área muito 

significativa do Alentejo. 

 

 

 

 

Parceiros da EDIA: Associação de 

Beneficiários do Monte Novo; Canteiro da 

Luz; Centro de Excelência para a 

Valorização dos Recursos Mediterrânicos 

(CEVRM); Conqueiros Invest; Cooperativa 

Agrícola de Beja e Brinches; Cooperativa 

Agrícola de Beringel; Cooperativa Agrícola 

Moura e Barrancos; Espaço Visual; 

Mercado Abastecedor da Região de Évora 

(MARÉ); Monte do Pardieiro  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A., criada em 1995, é 

uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que pertence ao setor 

empresarial do Estado. A EDIA atua como instrumento para a prossecução de políticas 

públicas nos domínios do abastecimento de água, da promoção do regadio, da conservação da 

biodiversidade e do desenvolvimento regional.  

 

A EDIA desenvolve a atividade no território nacional, em 20 concelhos dos distritos de Beja, 

Évora, Portalegre e Setúbal. Com sede em Beja, tem uma orientação estratégica baseada nos 

eixos prioritários do aproveitamento do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, assente 

no recurso "água" e no aumento da produção e rentabilização dos investimentos nas 

infraestruturas criadas.  

 

É reconhecida como uma empresa sólida e estratégica para a promoção dos fins múltiplos do 

projeto, rentabilizando-o na componente agrícola, na promoção da região, no estabelecimento 

de pontes facilitadoras entre investidores e empresários locais, tendo em vista parcerias em 

diversas áreas de negócio. A EDIA continua a ser a responsável direta pela conceção, 

construção e exploração das infraestruturas e dos recursos hídricos que estão afetos ao 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

 

 

 

 

 

 

Lições aprendidas 

- É necessário estar atento e recetivo, na procura e implementação de soluções 

sustentáveis para a dinamização do minifúndio, que assentam essencialmente 

no fomento do associativismo e na exploração conjunta de prédios contíguos.  

 



 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


