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Identificação da Empresa
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

Missão
•

A concepção, execução, construção, gestão, exploração, manutenção e
conservação das infra-estruturas que integram o sistema primário do EFMA.

•

A concepção, execução e construção, em representação do Estado, das infraestruturas que integram a rede secundária do EFMA.

•

A promoção, desenvolvimento e prossecução de outras actividades
económicas cujo aproveitamento contribua para a melhoria das condições de
utilização dos recursos afectos ao EFMA.

Objectivos
•

Construir, gerir e explorar o conjunto infra-estrutural integrante do sistema
primário do EFMA;

•

Potenciar o desenvolvimento económico e social sustentável na área de
intervenção da empresa;

•

Operar no sector do domínio público hídrico de captação, adução e distribuição
de água em “alta”, rega e exploração hidroeléctrica e

•

Desenvolver uma estratégia empresarial que assegure a sustentabilidade da
actividade da empresa.

A EDIA assumiu como compromissos fundamentais assegurar o elevado grau de desempenho
ambiental consubstanciado na adopção de práticas de gestão ambiental, gestão e
monitorização da água, valorização de áreas de interesse para a conservação da natureza e a
valorização profissional dos seus trabalhadores.

Políticas da Empresa
•

Cumprir a missão e os objectivos determinados, de forma económica,
financeira, social e ambientalmente eficiente;

•

Cumprir a legislação e regulamentação em vigor;

•

Salvaguardar os bens activos;

•

Cumprir o princípio da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;
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•

Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo
activamente para a sua valorização profissional;

•

Tratar com equidade todos os clientes e fornecedores e

•

Informar e divulgar as actividades de acordo com a legislação e outras
orientações do Accionista.

Obrigações de Serviço Público
A EDIA não tem obrigações de serviço público.

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público
Não aplicável, por a empresa não ter obrigações de serviço público.

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço
Público
Não aplicável, por a empresa não ter obrigações de serviço público.

