
  

 

OPTIMIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS VERDES-AZUIS EM VALES 

AGRÍCOLAS IRRIGADOS PARA PROMOÇÃO DA QUALIDADE 

AMBIENTAL E DA BIODIVERSIDADE  

FCT PTDC/ASP – AGR/29771/2017 

 

1º WORKSHOP SOBRE INFRA-ESTRUTURAS  VERDE-
AZUIS EM AGRO-ECOSSISTEMAS 

11 de Abril de 2019 – PROGRAMA 
Localização: Auditório do Centro Tecnológico da Cortiça, Coruche  

14.30-14.45 O 1º workshop OP - Boas Vindas José Núncio, ARBVS 

14.45-15.00 O Projeto de investigação Optimus Prime (OP) Teresa Ferreira (IR), ISA 

15.00-15.15 As infraestruturas ecológicas na agricultura Maria de São Luís Centeno, Diretora de Serviços 
do Território e Agentes Rurais, DGADR 

15.15-15.30 Componentes ambientais na PAC  Alexandra Brito, CAP 

15.30-15.45 Estruturas e configurações azul-verde no OP Rosário Fernandes, ISA 

15.45-16.00 Serviços ambientais hidrológicos no OP João Pedro Nunes, FCUL 

16.00-16.30 INTERVALO 

16.30-16.45 Serviços de biodiversidade de vertebrados no OP: 
Morcegos e aves 

Gonçalo Duarte, ISA 

16.45-17.00 Serviços de biodiversidade de invertebrados no 
OP: EPTs, formigas, carabídeos e polinizadores 

Manuela Branco, ISA 

17.00-17.15 Valorização económica de serviços no OP Renato Rosa, Nova BES 

17.15-17.30 O papel das associações de agricultores no OP Mário Antunes, AGROTEJO 

17.30-18.00 Debate e contribuições das partes interessadas José Lima Santos, ISA (mediador) 

 
 



  

 

SUMÁRIO OPTIMUS PRIME 

Os grandes avanços da agricultura e sua intensificação e extensificação levaram a um nível global 

de decréscimo da qualidade e quantidade da água e habitats disponíveis, biodiversidade, funções e 

serviços de ecossistemas. De acordo com as políticas agro-ambientais europeias, os agricultores 

devem fornecer água e habitats de proteção para a manutenção da biodiversidade, dedicando uma 

percentagem da terra cultivável para áreas ecológicas relevantes (EFA), e.g. linhas de águas, sebes, 

zonas de pousio, zonas desflorestadas, que apresentam configurações variadas da infra-estrutura 

verde-azul. No entanto, não tem sido quantificado o valor real destas áreas e habitats para os 

serviços ecossistémicos e de biodiversidade, nem se conhecem as melhores configurações espaciais 

que os potenciam, apesar desta quantificação dever estar na base do planeamento ambiental de 

agroecossistemas. Os agricultores e o ambiente beneficiariam deste conhecimento maximizando os 

benefícios ambientais, mas minimizando as perdas produtivas. 

Neste projeto iremos desenvolver modelos preditivos relacionando diferentes tipos existentes de 

configurações espaciais de manchas ecológicas e 10 indicadores quantificáveis de biodiversidade, e 

de serviços de aprovisionamento e regulatórios, em dois vales agrícolas irrigados, Sorraia e 

Almonda, com a ajuda das associações de agricultores. As configurações espaciais serão obtidas 

com imagens digitais remotas de 1:5000, digitalizadas e transformadas em métricas de paisagem. 

Será quantificada a conectividade hídrica permitida pelas diferentes configurações, e o efeito 

filtrador de nutrientes e de sedimentos. Será avaliada relação entre configurações e indicadores de 

biodiversidade: aves, morcegos e artrópodes (carabídeos e formigas). Será avaliada a capacidade 

das diferentes infraestruturas sustentarem insetos polinizadores, e predadores de pragas, bem 

como das zonas húmidas fornecerem subsídios alimentares a estes. Modelos de tratamento 

empírico de dados em ambiente R permitirão encontrar funções preditivas entre configurações e 

indicadores de biodiversidade e serviços, e simular os ganhos desta em função de cenários de uso 

da terra, práticas agrícolas e alterações globais. Em simultâneo, modelos económicos permitirão 

estudar os custos e benefícios das alternativas, e um calculador EFA será desenvolvido, a uma escala 

ainda a avaliar. Todo o projeto é acompanhado pelos agricultores das duas áreas, em workshops e 

contacto direto. O consórcio junta o Instituto Superior de Agronomia (ULisboa) e uma Escola de 

Economia (U Nova Lisboa), com as associações de produtores agrícolas das áreas em estudo, numa 

forte ligação entre universidade e tecido empresarial. Iremos tentar envolver a administração 

agrária e outras organizações de agricultores, nas necessidades que possam ter na área de trabalho 

do projeto, e respondendo a estas. 

O 1º Workshop sobre Infra-Estruturas Verde-Azuis em Agroecossistemas será organizado pela 

Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e terá lugar dia 11 de Abril 2019. Espera-

se descrever a metodologia a desenvolver neste primeiro ano, e em troca ouvir sugestões para a 

sua melhoria e saber quais os interesses e necessidades de respostas da comunidade agrícola nesta 

área. 
 


