
Serviços de Biodiversidade de Vertebrados no OP:

Morcegos e Aves



O Homem retira benefícios do funcionamento dos ecossistemas

Serviços de Ecossistema



Morcegos e aves são importantes supressores de pragas em paisagens agrícolas



“A importância funcional de aves e morcegos para sistemas 

agroflorestais tropicais ficou demonstrada neste estudo 

através da efectiva supressão de elevadas densidades de 

artrópodes e pelo impressionante aumento de quase um 

terço da productividade da cultura de Cacau”



“estimamos que o valor económico dos 

morcegos para a indústria agrícola dos 

EUA seja em média 22,9 mil milhões de 

dólares por ano… …podendo no limite 

ascender aos 53 mil milhões por ano”

Valor anual estimado de morcegos insectívoros para a 

indústria agrícola ao nível do condado nos EUA

(x 1000$/condado)



Amostragem em espaço agrícola

Zona agrícola na área de estudo do 

Tejo-Almonda



Amostragem nas EFA’s
EFA’s na área de estudo do 

Tejo-Almonda



Contagens e censos visuais



Amostragem acústica passiva“Dispositivo” para campos agrícolas

Análise acústica



Que informação já existe?

Dados da Quinta da Cholda, cortesia de Eng. João Coimbra



Que informação já existe?

Dados da Quinta da Cholda, cortesia de Eng. João Coimbra



Que informação já existe?

Dados da Quinta da Cholda, cortesia de Eng. João Coimbra



O que irá permitir obter a amostragem deste projecto?



Amostragem em espaço agrícola:

• Identificar as características da envolvente que

contribuem para a biodiversidade e/ou serviços de

ecossistema

•Avaliar a relevância e contributo das EFAs envolventes

para os valores obtidos

•Estimar quais as zonas que têm mais biodiversidade

e/ou serviços de ecossistema



Em que zonas do espaço agrícola há mais serviços de ecossistemas?
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Onde e como intervir?



Rio

Estrada

EFA

maior

menor

biodiversidade/serviços

Necessidade de EFAs
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Reduzir EFA’s poderá não 
ter impacte



Amostragem nas EFA’s:

•Avaliar a biodiversidade associada a cada tipologia de

EFA

•Estimar a conectividade tendo em conta os resultados e

características de cada grupo de animais

Amostragem em espaço agrícola:

• Identificar as características da envolvente que

contribuem para a biodiversidade e/ou serviços de

ecossistema

•Avaliar a relevância e contributo das EFAs envolventes

para os valores obtidos

•Estimar quais as zonas que têm mais biodiversidade

e/ou serviços de ecossistema



Quais os melhores tipos de EFA’s?
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Qual o estado da conectividade funcional?
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Amostragem nas EFA’s:

•Avaliar a biodiversidade associada a cada tipologia de

EFA

•Estimar a conectividade tendo em conta os resultados e

características de cada grupo de animais

Amostragem em espaço agrícola:

• Identificar as características da envolvente que

contribuem para a biodiversidade e/ou serviços de

ecossistema

•Avaliar a relevância e contributo das EFAs envolventes

para os valores obtidos

•Estimar quais as zonas que têm mais biodiversidade

e/ou serviços de ecossistema



Ferramenta para a gestão

Fomento da Productividade

Melhoria Ambiental

Amostragem nas EFA’s:

•Avaliar a biodiversidade associada a cada tipologia de

EFA

•Estimar a conectividade tendo em conta os resultados e

características de cada grupo de animais

Amostragem em espaço agrícola:

• Identificar as características da envolvente que

contribuem para a biodiversidade e/ou serviços de

ecossistema

•Avaliar a relevância e contributo das EFAs envolventes

para os valores obtidos

•Estimar quais as zonas que têm mais biodiversidade

e/ou serviços de ecossistema



Gonçalo Duarte
(Goncalo.f.Duarte@gmail.com)

Muito Obrigado




