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Et)IIAL
EI,IPREEilt)II.IEÍiTO DE FII{S HÚLilPtOS DE ATQUEVA
APROVETTA!.I EÍ{TOS HIDROAGRÍCOI.A5

0 prêsente editalreúne a informação mais rêlevante referente à época de rega de 2021, mas não dispensa a consulta
da legislaçáo em vigor. Qualquer informação adicional poderá ser prestada pelos técnicos abaixo indicados.
Assim, informam-se os agricuttores beneficiários dos vários Aproveitamentos Hidroagrícolas, do seguinte:

7

As inscrições das áreas beneficiadas e respetivas cutturas a regar neste ano deverão ser reatizadas

preferencialmente por correio eletrónico e/ou telefone junto da equipa operacional do Aproveitamento

I, até ao finat do mês de maio.0
atendimênto presencial na sede da EDIA e nos edifícios de apoio à exploração, está condicionado,
devendo ser privilegiada a transmissão de documentos por via digital.
Hidroagrícota, em causa, conforme contatos indicados no Anexo

2

A inscrição não será aceite se,

retativamente à área beneficiada, não se encontrarem regularizados os vatores

faturados nos anos anteriores, de acordo com os tarifários aplicávei5.

l

Quando se trate da primeira inscriçã0, as tigações das bocas de rega aos equipamentos de rega das
explorações agrÍcotas beneficiadas, serão efetuadas petos agricuttores após visita dos técnicos da EDIA ao
local.

\

As inscrições são anuais, pelo que

a abertura de cada boca de rega no início de cada ano fica dependente da

prévia inscriçã0.

5

Após a abertura do hidrante,

a utilização da boca de rega fica sob responsabilidade dos respetivos

beneficiários, que responderão por quaisquer eventuais danos nas infraestruturas e por todos os consumos
verificados.

6.

0 beneficiário deve utilizar o hidrante

1

I!a utilização das infraestruturas e equipamentos da rede de rega devem ser estritamente cumpridas todas as

indicações

da

EDIÂn prestadas

/

boca de rega que lhe for indirado peta EDIA

através dok) seu(s) representante(s), bem como das constantes do

Regutamento de Exptoração aplicável.
B

Íl/o rumprimento do Regulamento de Exploração do Aproveitamento Hidroagrícola todos os beneficiários

deverão cumprir os procedimentos constantes na Dectaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o

projeto. Esta, bem como outras questões relacionadas com compromissos ambientais, poderão ser
ronsultadas através do site \,wvw.edia.pt ou em alternativa contactar o Departamento de Impactes Ambientais
e Patrimoniais (OInp) peto seguinte número de tetefone: 284 315 245.
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9

Aos beneficiários é vedado efetuar qualquer altêração ao equipamento da rede de rega (hidrantes, válvutas,

descargas de fundo, ventosas, etc.).
10

No final do ano a disponibitização do serviço pode ficar condicionada pela necessidade de proceder a
trabalhos dê conserva(ão, manutenção e demais afinações, conforme calendário do Anexo

II ao presente

editat.

11.

Todas as anomalias verificadas na rede de rega ou qualquer outro equipamento devem ser comunicadas de

imediato aos técnicos da E0lA, através dos contactos que se indi(am no Anexo I ao presente Editat.

72.

Para questões de apoio ao ctiente deverão ser contactados os técnicos que constam no Anexo I ao presente

Edital.
13

[)e acordo com

o oespacho n.9 1025/2017, de 11 de abrit, o preço da água destinada a rega para uso agrÍcola

é o constante do Anexo

III ao presente edital.

Beja, 26 de fevereiro de 2021

0 Presidente do [onselho de Administração da

EDIA

Assinado poÍ: JosÉ PEDRoMENDES BÂRBosÀ
DA COSTA SALEMA
Num. de ldentificaçáo: 81101479972
Dâta: 2021.03.0Í 2t :37:46+00'00'
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AI{EXO

I

t0ilTACroS TÉtillt0s
DEPARTAMEITT0 DE EXPI0RAçÃ0 DE I|IIFRAESTRUTURAS DE REGA

>
F
)
F
F
)
)
)
>
!
!
>
)
)
)
>

[ristina [ambezes - 925 599 120, ccambezes@edia.pt (llonte ilovo, loureiro-Atvito)
losé Rosado - 966 982 665, irosado@edia.pt (tiíonte ilovo, Loureiro-Alvito)

-

Márcio Henriques

Rui Páscoa

961 953 198, pafonso@ediâ.pt (Alvito-Pisã0, Pedrogão)

-

Paulo Afonso

-

962 186 571, mahenrioues@edia.ot (Alvito-Pisã0, Pedrogão)

963 788 115, roascoa@edia.ot (Vate Gaio, EÍvidet, Pisão, Atfundã0, Ferreira, Roxo Sado)

-

Pedro Formoso
Pedro Carraça

963 788 042, pcarraca@edia.pt (Vate Gaio, Ervidel, Pisã0, Atfundão, Ferreira, Roxo Sado)

-

-

Edgar Guerreiro

-

Ouarte Janeiro

968 601 780, pformoso@edia.ot (Vate Gaio, Ervidel, Pisã0, Attundão, Ferreira, Roxo Sado)

ll0

967

770, eeuerreiro@edia.ot (Vale Gaio, Ervidet, Pisã0, Atfundão, Ferreira, Roxo Sado)

968 601 793, dianeiro@edia.ot (Beringel Beja, 5ão Hatias)

962 034 701, mbica@edia.pt (Beringel Beja,5ão l,latias)

Manuel Bica

-

Jorge Sousa

- 96[ 01]

602, sou sa@ ed ia.

([inco

Reis Trindade,5.P. Bateizã0, Bateizão Quintos)

Inês tarvatho

-

961 342 882, icarvatho@edia.pt

David [ubaixo

-

961 871 917, dcubaixo@edia.ot (orada Amoreira, taliços l{achados, Catiços Moura, Brinches)

(tinco

Reis Trindade, 5.P. Saleizã0, Baleizão Quintos)

[artos Aboim - 962 05] 463, caboim@edia.pt (Orada Amoreira, [atiços llachados, Caliços l,loura, Brinches)
Francisco Patma

-

961 725 541, fpalma@edia.ot (Serpa, Brinches Enxoé, Pias)

Maria Lassalete Sampaio

-

925 599 119, msampaio@edia.pt (5erp4 Brinches Enxoé, Pias)

DEPARTAHET{T() DE APOIO A() CtIEt{TE

>

Alexandra Carvatho

-

964 013 604, macarvatho@edia.pt (Monte Itovo, [oureiro Atvito, 0rada-Amoreira,

taliços-!4achados, taliços-Houra, Vale do Gaio)

)
!
)

Hetena Loução

Ana Palma

-

-

962 244 957, hloucao@edia.ot (PedÍogão,5. Hatias,5. Pedro-Baleizão e Baleizão-Quintos)

961 750 019, aoatma@edia.ot (Serpa, Brinches-Enxoé, Pisâ0, Ferreira, Atfundão)

Pedro tambezes
5usana Soares

-

Isabel Rodrigues

-

961 668 572, pcambezes@edia.pt (Ervidel, tinco Reis, Beringet-Beja, Roxo-Sado)

962 3lt6 015, ssoares @edia.pt (Atvito-Pisão)

-

961 871 924, irodrieues@edia.pt (Brinches, Pias)
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AIIEXO

II

cÂtEtrDÁRIo 0E PARAGET{5 II0 FORtiEtIilEtTo D0 SERVIç0, PARA HAilUTEÍ{(Ã0

Aproveitamentos Hidroagrícolas
No finat do ano a disponibilização do serviço pode ficar condicionada pela necessidade de se proceder a trabathos

de conservação, manutenção e demais afinações, conforme calendário que a seguir se discrimina:

)

15 a 30 de novembro de 2021

-

condicionalismos do serviço de fornecimento de água para rega, que podem

passar pela articutação dos técnicos da EDIA com os respetivos beneficiários;

>

1 de dezembro de 2021 a 31 dejaneiro de 2022

-

indisponibilidade do serviço de fornecimento de água para

rega;

!

1 a 28 de fevereiro de 2022

-

condicionalismos do serviço de fornecimento de água para rega, que podem

passar peta articulação dos técniros da E[)lA com os respetivos beneficiários.
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AilEXO

III

TARIFÁRIO PARA 2O2I

Aproveitamentos Hidroagrícotas

[omponente
Ionserva(ão

t/ha

Iomponentê Erploração
Períod o

t/mr

Valor médio

0,05s2

Vazio/ SupeÍ

IoÍnecimento de água em alta
pÍe5são

FoÍnetimento de água em baixa
pÍe5são

Pre(áÍios ê capta(ões diÍetas

-

Âlta

vazio

0,0471'

55,21

theia

0,0702

Ponta

0,0711

20,08

na

0,0121

na

Valor médio

0,077l

na

Vazio/ Super
vazio

0,0645

na

th eio

O,OBB3

aa

Po

nta

0,0s10

pÍessão

PÍecários e (aptacões DiÍetas
Baixa pressão
Rega de càmpos desportivos

-

Àlta

pÍessão
Rega de ramp05 desportivos

Baixa pressão

Âbasterimento público
Uso

industrial

Às tarifas enunciadas, acresre

na

na

0,0182

na

na

0,0928

na

na

0,0458

na

na

0,0452

na

nÀ

0,0602

a taxa de recursos hídricos devida nos teÍmos do Regime Económico

e

Financeiro dos Recursos Hídricos.

Ílota: 0 valor médio associado ao fome(imento em alta pressão será aptiGdo sempre que não seia pogsívet obter um perfil associado
ao fornecimento.
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Informação adicional
Sempre que o consumo verificado seja proveniente de um hidrante da rede secundária do EFMA que siÍva áreas
situadas dentro e fora do Aproveitamento Hidroagrícola, o tarifário apticável é o seguinte:

)

Área dentro do Aproveitamento Hidroagrícola: Tarifário apticável ao fornêrimento em atta ou baixa pressã0,
ronsoante as condições de fornecimento no hidrante êm rausa;

F

Área fora do Aproveitamento Hidroagrícola: É aplicável o tarifário fixado para o utente píecário, em razão da

proporção de áreas sitas dentro ou fora do Perímetro de rega; no caso de se tratar de cuttuÍas distinta§, seÍá
apticada a dotação da cuttura na respetiva proporção;

>

Para a presente [ampanha, a EDIA faturará, sempre que possível, as Taxas de Exptoração para o

-

Atta Pressã0, de acordo com os três períodos energéticos

fornecimento em

Vazio/ super vazio, cheia e Ponta.

Calendário de faturaçâo para agricultores beneficiados pelos Aproveitamentos Hidroagrícolas e utentes
precários

>

Em abrit será faturada a taxa de conservação (áreas) relativa ao ano de 2021 e os consumos verificados no 1.9

trimestre de 2021;

>
>
)

Em

jutho serão faturados os consumos verificados no

2.9

trimestre de 2021;

Em outubro serão faturados os consumos verificados no 1.9 trimesúe dê 2021;
Em fevereiro de 2022 serão faturados os (onsumos verificados no [.9 trimestre de 2021, a taxa de recursos

hídricos (TRH) retativa aos consumos totais retativos ao ano de 2021, e o acerto associado aos consumos
apurados nas áreas precárias.

Catendário de faturação para utilizadores das [aptações Diretas na rede primária do EFI{A

F
)
)

Em

fevereiro faturaram-se consumos verificados no 2.9 semestre de 2020 e a respetiva

Em

jutho serão faturados os consumos relativos ao

Em

fevereiro de 2022 serão faturados os consumos verificados no 2.9 semestre de 2021 e a

TRH;

1.9 semestre de 2021 e a respetiva TRH;
TRH.

Toda esta informação está disponíveI em www.edia.0t
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AIEXo IV

Peíodos associados aos perfis de tarifário em pressão
Aproveitamentos Hidroagrícolas
CA}íPAÍ{HA Í)E REGA 2021
Na sequência da pubticação dos editais referentes aos aproveitamentos hidroagrícolas do Empreendimento de Fins

Múttiplos de Alqueva, para a campanha de rega de 2021, com tarifas diferenciadas associados às horas de bombagem,
a EDIA esclarece que o horário de cada um dos períodos é o seguinte:

ciclo semaÍlal p6rô todcs os tom€cimento§ €m Portrrgal coÍtinental
Período de hor3 legal de hverÍro
Período de hora legãl de verão
De segundâ-feira a

Ponta:

sexta'fêira

De segurtdâ-feiÍa a

09.30/1zm

sexta-feira

0e.1s/u.15

h Ponta;

h

18.30/21.00 h
Cheiês:

o7.m/0ÍI.30 h Cheias:

o7.oo/09.15 h

12.0O118.30 h

12..15124.ú h

Zt.úl24.frh
vazio/ supervazio:

m.m/07.0o h Vazio/ supervazio:

sábado

sábado

cheias:

09.30/13.00 h Cheiôs:
18.

Vazio/ supervazio:

oe.m/r4.0o

30/22.00 h

h

2o.oorÍ22.0o h

oo.ool09.30 h Vaziof Supervazio:

oo.oolog.oo h

13.m/18.30 h

14.00/20.00 h

?2,W124.úh

22.ú124.úh

Domingo
Vazio/ supêrva2io:

0o.oo/o7.oo h

Domingo
oo.oo/24.00 h Vazio/ §upervazio:

oo.oo/24.00 h

0 início e o término do período de Verão são fixados, respetivamente, nas datas a seguir indicadas, à

t

hora da

manhã, tempo universat.

)

Ano de 2021: 28 de março e 31 de outubro
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