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Visita à Barragem de Alqueva 

(Central Hidroeléctrica) 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), corresponde, na 

versão do final do século XX, ao grande perímetro de rega do sul, do Plano de 

Rega do Alentejo, aprovado em 1958. 

O EFMA é um projecto com características de excepcionalidade pela sua 

dimensão, pela sua multifuncionalidade, pelos seus objectivos, pelos elevados 

níveis de financiamento, pelas exigências de natureza ambiental que lhe estão 

associadas e também por se localizar numa bacia hidrográfica internacional. 

A sua dimensão pode aferir-se pela área de influência (20 concelhos), pelo 

número de infra-estruturas interligadas, Barragens (15), Reservatórios (+40), 

Estações Elevatórias (+40), Canais e outros adutores primários (+250 km), 

Condutas (~2000 km), áreas infra-estruturadas para rega (~120.000 ha). 

A reserva estratégica de água que lhe está associada (maior lago artificial da 

Europa), é a necessária para assegurar a irregularidade climática da Região 

(períodos consecutivos de seca), e complementa essa grandeza.  

A Barragem de Alqueva com uma altura de 96 metros e um comprimento de 

458 metros, criou uma albufeira com a capacidade total de 4 150 hm3 (cota 

152) e capacidade útil - 3 150 hm3 (cota 130). O espelho de água ocupa uma 

área de 250 km2. O comprimento da albufeira, no sentido sul-norte, é 83 km, e 

o perímetro das suas margens atinge os 1 160 km. 

É um empreendimento de fins múltiplos, que visa o regadio de cerca de 

120.000 ha, o abastecimento urbano à escala regional (distritos de Évora e 

Beja), o uso industrial (complexo de Sines), a produção de energia e a 

dinamização do turismo. 

A componente hidroeléctrica é constituída por duas Centrais, localizadas na 

Barragem de Alqueva e 6 mini-hídricas, das quais, 5 estão instaladas ao longo 

do sistema de distribuição de água, e a sexta na barragem de Pedrogão, no rio 

Guadiana. 

 

 

 

 

 

 


