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Ata do kick-off do projecto Optimus prime 

Localização: Instituto Superior de Agronomia, Edifício principal - sala do Conselho Científico 

Data: 27 de Novembro de 2018 

Hora: 10:30 

Participantes: Teresa Ferreira, João Vaz Pato, Renato Rosa, João Pedro Nunes, Luís Filipe Dias, Paulo 

Flores Ribeiro, José Maria Santos, Maria Rosário Fernandes, Pedro Mendes, Gonçalo 

Duarte, Paulo Branco, Vera Zina, Elsa Borges da Silva, Francisca Aguiar, José Carlos 

Franco, Manuela Branco, José Núncio, Pedro Segurado, Patrícia Gonzalez, José Lima 

Santos 

Ordem dos trabalhos 

1. Apresentação da equipa 

2. Consórcio 

3. Parceria com a FCUL na parte de modelação hidrológica 

4. Conceito e desenvolvimento do projecto. 

5. Calendarização dos trabalhos para 2019 

6. Aspectos logísticos e administrativos 

Descrição 

O projecto inclui 5 parceiros: 

 Instituto Superior de Agronomia - ISA 

 Nova Business School – FE-UNL 

 AgroTejo 

 Associação de Regantes Beneficiários do Vale do Sorraia - ARBVS 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (parceiro convidado)- FCUL 

 

A equipa divide-se em 4 grupos: 

 Aspectos económicos (FE-UNL) 

 Modelação hidrológica e climática (FCUL) 

 Caracterização da biodiversidade (ISA) 

 Associações de regantes (AgroTejo, ARBVS) 
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Os objectivos do projecto são: 

 Quantificação da biodiversidade e dos serviços de ecossistemas fornecidos por vales irrigados através 

das configurações espaciais das estruturas não produtivas ECOLOGICAL FOCUS AREAS (EFA) 

 Identificação das configurações espaciais que melhor optimizam a biodiversidade e os serviços de 

ecossistemas 

 Desenvolvimento de um calculador EFA ao nível da propriedade para auxílio de decisões do agricultor 

 Simulação de variações de água e habitats disponíveis no ambiente dos vales irrigados e das 

consequências para a biodiversidade e serviços – diferentes cenários climáticos e tecnologia de rega 

 Dois casos de estudo: bacia do Almonda/Agrotejo e do Sorraia/ARBVS (cada um com 16.000ha; 20x8 

km) 

 Políticas agroambientais e seus trade-offs para diferentes cenários, discussão com stakeholders 

 

– Foi indicado que a caracterização da biodiversidade deverá incluir flora e fauna. No caso da flora a 

caracterização é direcionada às Ecological Focus Areas (EFA) que constituem os set-aside ecológicos de uma 

matriz agrícola. No caso da fauna os trabalhos incidirão sobre o grupo dos insectos e dos quirópteros, ficando 

em aberto a inclusão de mais grupos. 

 

Na globalidade os trabalhos devem seguir a seguinte ordem: 

1. Escolha dos locais e matrizes agrícolas 

2. Estabelecimento das estruturas verdes 

3. Modelação hidrológica 

4. Amostragem biológica dos grupos alvo 

5. Modelação empírica e predição 

6. Avaliação das EFAs ao nível da propriedade 

 

– Foram apresentadas as seguintes escalas de análise para o projeto: 

 Local de amostragem 

 Propriedade 

 Vale agrícola irrigado 

 Bacia hidrográfica 

 

– No que toca à perspectiva de amostragem biológica debateu-se a possibilidade de amostrar do ponto de 

vista agrícola versus a possibilidade de amostrar tendo em conta um gradiente de estruturas verdes utilizando 

a parte agrícola como variável a considerar. 

Foi indicado que o projeto irá atual ao nível da área de estudo e não do habitat, caracterizando-se 

comunidades biológicas e não espécies em particular.  
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As associações indicaram que têm dados de monitorização química (nitratos) que poderá ser útil para a 

modelação hidrológica. No caso da ARBVS, o Engº Núncio indicou que existem dados de uso cultural referentes 

aos últimos 60 anos, sendo que os últimos 12 já estão em ambiente SIG. A utilização cultural desta zona está 

ligada à cultura do arroz, milho, ao montado de sobro e à pecuária extensiva. 

– Em relação à modelação hidrológica, e atendendo ao fato de haver intenção de utilizar o SWAT, foi referido 

que existe um problema de escala a ser considerado e analisado durante os trabalhos. 

– Foram debatidos quais os serviços de ecossistema que deverão ser analisados. Ficou decidido incluir a 

retenção de sedimentos e o potencial de predação. Relativamente ao serviço de polinização foi debatida a 

sua inclusão, estando esta dependente da realização de experiências na matriz agrícola e da inclusão de 

grupos específicos de insectos. 

– Em relação aos bioindicadores, ficou decidido que as formigas e os quirópteros serão incluídos no estudo. O 

grupo dos passeriformes foi considerado como relevante, a metodologia foi brevemente debatida e aceite 

como possivelmente adequada, ficando a sua inclusão dependente da possibilidade de realização dos 

trabalhos de campo. Outros grupos (peixes e vegetação) foram mencionados e debatidos mas a sua inclusão 

será determinada pela apresentação de metodologias válidas e pela demonstração de capacidade de 

realização dos trabalhos de campo. 

–No que toca às variáveis a relacionar com os bioindicadores aquando da modelação empírica mencionou-se 

que se deverão incluir todas as que: 

 traduzam a configuração e ocupação das EFAs 

 reflitam e evidenciem os serviços providenciados pela fauna e pelo ciclo da água 

 evidenciem e caracterizem as condições da área de estudo 

– A predição utilizando os modelos empíricos deverá ocorrer à escala do vale e da propriedade no sentido de 

auxiliar tanto o agricultor quanto as associações na gestão da agrícola do território. 

– Em termos da calendarização, a caracterização das EFAs e dos bioindicadores deverá ocorrer durante 2019, 

a modelação em 2020, enquanto que predições, acções de participação com os sócios das associações e os 

documentos de recomendações deverão ocorrer em 2021. 

–No final da reunião foram mostrados os valores económicos associados ao projecto e o que caberá a cada 

instituição. Foi referido que cada instituição já deverá ter disponível um terço do valor total a receber para 

prosseguirem com os trabalhos.  

As associações fizeram notar que para elas o mais adequado seria afectar o dinheiro a recursos humanos. A 

professora Teresa Ferreira indicou que iria averiguar as regras financeiras para a utilização das verbas 

disponíveis para as associações. 

– Finalmente, e tendo em conta que caberá a cada estado membro da EU, selecionar as suas EFAs, com base 

numa listagem comum, foi sugerido convocar para uma próxima reunião de projeto (data sugerida- final de 

Março) um representante do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, para que pudesse 

esclarecer qual a proposta do estado português, tendo em conta as prioridades nacionais e dos sistemas 

agrícolas. 

 


