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“Numa altura em que tanto se discute e, por vezes, até se questiona o papel da agricultura na preservação do
meio ambiente, o nosso objetivo é mostrar como a agricultura, para além dos alimentos, providencia e
fomenta muitos outros serviços à sociedade tais como a biodiversidade, a proteção do solo, o sequestro de
carbono ou mesmo o património cultural. Queremos fazer mais e melhor e cabe-nos a nós, Organizações do
setor, estudar, quantificar e, finalmente, promover as Boas Práticas Agrícolas que contribuam ainda mais para a
defesa de um território que é o nosso maior bem, aquele que queremos transmitir às gerações futuras”.

“O setor está muito atento ao desenvolvimento da nova PAC, a ANPOC não é exceção. Aliás mais do que
estarmos atentos, nós e os nossos parceiros queremos contribuir positivamente para a construção de políticas
públicas que conduzam a um verdadeiro desenvolvimento sustentável da agricultura e das zonas rurais. Tendo
por base este objetivo, definimos em conjunto com a CONSULAI, um estudo muitíssimo pormenorizado de 5
tipos de sistemas produtivos – desde o sistema intensivo agrícola à agricultura de conservação – onde
avaliamos exaustivamente centenas de estruturas de foco ecológico e, através da quantificação dos impactos
dessas estruturas, comparámos o modelo do ponto de partida com o modelo em que foram potenciadas
práticas agrícolas promotoras dos serviços dos ecossistemas. E não há dúvida que os resultados nos apontam
numa determinada direção, direção esta que quisemos partilhar com quem tem a responsabilidade de definir,
precisamente, as medidas públicas”.



Introdução
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- Referir a medida

- Falar resumidamente no projeto
- Importância dos serviços dos ecossistemas

- - desfasamento dos agricultores nestes temas. Não conhecem o valor que têm. Não podem gerir se não souberem o valor

- - Dizer quais foram os que utilizamos e porque razão são aqueles

- Seleção dos agricultores, das tipologias,

- Metodologia
- Fragilidade de os dados não estarem adaptados à nossa realidade

- Comunicação

- Resultados
- apresentação dos eco-regimes

- Quantificação numérica do impato das boas práticas

- Uniformização dos conceitos:
- Importante para falarmos a mesma linguagem e discutirmos os mesmos problemas

- Dois modelos: EFA + Invest

- Dois cenários

- Infraestuturas ecológicas. Exemplos das principais e mais comuns. Associar isso às boas práticas.

Além disso, também é sobejamente conhecido que uma parte substancial da flora nacional (cerca de 800/900 plantas, num universo de 3000)
dependem da atividade agrícola para existirem e se manterem.



Objetivos do Projeto
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1) Estabilizar a definição de serviços dos ecossistemas em sistemas agrícolas;

2) Identificar boas práticas agrícolas ajustadas a diferentes tipos de exploração;

3) Quantificar custos de investimento e manutenção das boas práticas;

4) Identificar benefícios económicos das boas práticas e avaliar dos benefícios ambientais e sociais dos 

serviços dos ecossistemas prestados;

5) Analisar comparativamente os vários modelos de exploração;

6) Identificação medidas de políticas públicas e avaliação do potencial impacto;

7) Transferência de Conhecimento
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Uniformização de conceitos – Serviços dos Ecossistemas
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Os serviços dos ecossistemas são os benefícios que os seres humanos, obtêm através da sua interação com a natureza. Estes benefícios traduzem-se
em várias dimensões da qualidade da vida das pessoas, desde as necessidades humanas – tais como alimentação, água, saúde, segurança e meios
de subsistência – até ao significado espiritual, e á identidade que as pessoas adquirem através da sua relação com os ecossistemas. De acordo com
os MEA (Millenium Ecosystem Services, 2005) os serviços dos ecossistemas podem ser divididos em 4 grandes grupos;

• Serviços de Produção – produtos/bens de consumo obtidos a partir dos
ecossistemas. São exemplos disso, alimentos, água potável, fibras ou
combustíveis.

• Serviços de Regulação – são benefícios “intangíveis” (em geral, sem valor de
mercado) resultantes da regulação dos processos. São exemplos disso,
regulação climática, manutenção da qualidade do ar, regulação hidrológica,
controlo da erosão ou controlo biológico (pragas das culturas e doenças dos
animais).

• Serviços de Suporte – são serviços fundamentais para a provisão de todos os
outros serviços, com impacto indiretos sobre os seres humanos. São exemplos
disso, formação de solo, produção primária ou reciclagem de água e
nutrientes.

• Serviços Culturais – benefícios diretos não materiais, ainda que por vezes com
valor de mercado, obtidos dos ecossistemas. São exemplos disso, diversidade
cultural, valores estéticos, turismo, lazer ou recreação.



Uniformização de conceitos – Serviços dos Ecossistemas na Agricultura
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A produção de alimentos (serviços de produção) deriva de processos ecológicos
e biológicos fundamentais, tais como os nutrientes e microrganismos do solo, a
polinização, a temperatura, a luz solar ou a água. No entanto, estes elementos
biofísicos também precisam de determinados inputs humanos para produzir
alimentos. As necessidades sociais, instituições e tecnologia são exemplos de
algumas características socioeconómicas que fazem parte dos sistemas de
produção alimentar, que não só moldam as paisagens agrícolas como
potenciam ou minimizam os serviços que estas prestam. Práticas específicas de
gestão agrícola e paisagística resultam inevitavelmente em trade-offs entre o
que se fornece à natureza e o que se retira da natureza. A compreensão destes
trade-offs é uma parte importante da gestão dos serviços dos ecossistemas.

Os trade-offs existentes nas paisagens agrícolas estão intrinsecamente ligados
aos regimes de gestão a que são submetidas; uma paisagem agrícola mais
intensiva consegue produzir alimentos em abundância num curto espaço de
tempo (maximização dos serviços de produção), em prol da diminuição de
outros serviços dos ecossistemas (perda de biodiversidade, maior erosão do
solo, empobrecimento dos nutrientes e microrganismos no solo, contaminação
dos solos e dos lençóis freáticos devido à de herbicidas e pesticidas); por outro
lado, uma paisagem mais extensiva consegue potenciar e suportar um leque
mais alargado de serviços dos ecossistemas – nomeadamente maior
capacidade de sequestro de carbono, aumento de habitat para a
biodiversidade existente, maior estrutura e fertilidade do solo e aumento de
polinização.



Uniformização de conceitos – Serviços dos Ecossistemas na Agricultura
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Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um grave problema comunicacional no
setor, no sentido em que os “urbanos” tendem a olhar para a atividade agrícola
como estando meramente centralizada e focada na maximização da produção sem
ter quaisquer preocupações ambientais (o argumento mais comum prende-se com a
utilização da expressão intensificação, que compila tudo o que há de errado na
agricultura, tais como: o uso excessivo de pesticidas e herbicidas, destruição do solo,
degradação da paisagem e dos ecossistemas e mais recentemente, exploração
humana). No entanto, esta visão fragmentada construída com base em informações
avulso nas redes sociais (extrapolando os piores casos), não representam a
realidade.

Em sentido contrário a muitas das opiniões públicas, a agricultura está a evoluir para
melhores práticas agrícolas – fruto de conhecimentos empíricos, tecnológicos,
botânicos e científicos – de forma a equilibrarem a paisagem agrícola com o meio
envolvente, a desenvolver uma atividade agrícola com mais valias económicas e ao
mesmo tempo incrementar serviços dos ecossistemas e biodiversidade. Alguns
desses bons exemplos são;

• O uso de tecnologia de precisão (que reduz drasticamente o uso e a dispersão de
herbicidas/pesticidas nas culturas – a georreferenciação dos pivots e das parcelas
agrícolas faz com a resolução de qualquer problema seja feito localmente);

• Incremento (seja a instalação ou manutenção) de estruturas de foco ecológico
herbáceas e ou arbustivas. Estas quando estão adjacentes aos campos agrícolas
(nomeadamente aproveitando locais com produtividades marginais ou sem ocupação
cultural), e dependendo da sua ocupação, podem incrementar o sequestro de
carbono, proporcionar controlo de pragas de forma natural e potenciar a polinização.



Uniformização de conceitos – Serviços dos Ecossistemas na Agricultura
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OPERACIONAIS REGULATÓRIOS REPUTACIONAIS MERCADO

R
IS

C
O

S

• Aumento de custos dos serviços 
dos Ecossistemas 

Por exemplo se perdermos polinizadores teremos de
fazer a polinização manual, ou teremos de inventar
ferramentas para o fazer

• Menor oferta de matérias-primas
Fruto da possível perda de rentabilidade e capacidade
de produção

• Necessidade de adaptação 
Consequentemente terá uma maior custo monetário

• Impostos ou taxas
É provável que surjam nos próximos anos, um dos
exemplos mais concretos é a taxa de carbono associada
às emissões dos gases de efeito de estufa

• Penalidade e coimas
Associadas por exemplo a destruição de património

• Crescente limitação do acesso às 
matérias-primas

Por exemplo, fitofármacos ou outros inputs agroquímicos

• Pressão e insatisfação  de 
Stakeholders

Sejam estes fundos de investimentos ou os
consumidores que pressionam para a criação de
novos produtos com uma imagem ambiental

• Obtenção e manutenção da 
licença para operar

Em caso extremo poderá não existir capacidade para
continuar a operar dentro de determinadas regras

• Produtos sem acesso a 

certificação
Dificuldade em chegar a alguns mercados

• Clientes mais exigentes

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES • Redução de custos fruto de uma

maior eficiência e otimização na
utilização dos recursos naturais

Melhor produção através de um aumento da eficiência
dos recursos naturais, sermos ais eficientes nas culturas
que praticamos e aumentarmos a nossa rentabilidade

• Envolvimento com Instituições 
públicas no desenvolvimento de 

políticas e incentivos para proteção 
ou restauro dos ecossistemas

Pode ser uma oportunidade interessante para o setor se
poder distanciar de praticas que podem minimizar os
serviços dos ecossistemas e em conjunto com a sociedade
beneficiar do bem comum

• Melhoraria na aceitação por 
parte de  ONG, media e 

sociedade civil

As entidades podem reconhecer o esforço por parte
do setor como uma mais valia e facilitar a entrada de
novos produtos ao mercado

• Novos mercados 
emergentes 

• Criação de novos produtos e 
serviços de menor impacte;

• Diferenciação

A agricultura para além de providenciar alimentos (serviços de produção), providencia muitos outros serviços dos ecossistemas que a sociedade valoriza,
quer seja a biodiversidade, a estética da paisagem e/ou património cultural. Estas questões importantes já são atualmente, indissociáveis da atividade
agrícola e precisam de ser difundidas e compreendidas pelo setor. A importância na identificação e perceção dos trade-offs entre os diversos serviços
dos ecossistemas (quer seja a nível da produtividade quer seja a nível relacional com a sociedade civil e consequentemente com as comunidades)
originará um conjunto de riscos e oportunidades que se podem dividir em quatro grandes categorias: operacionais, regulatórias, reputacionais e de
mercado.



Uniformização de Conceitos – Estruturas de Foco Ecológico (EFA)

18/05/2021 BPA.Eco – Identificação de Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas 11

As estruturas de foco ecológico (EFA) são todas as estruturas existentes da paisagem, sejam estruturas verdes ou estruturas azuis, que
potenciam e proporcionam benefícios ecológicos de forma direta ou indireta. Cada estrutura tem um determinado impacto potencial face
aos serviços dos ecossistemas (estética da paisagem, sequestro de carbono, controlo de pragas, entre outros) e à biodiversidade (aves,
mamíferos, abelhas, invertebrados) em função da combinação e configuração das suas características (forma, declive, largura, tipo de
espécie, entre outros).

• Estruturas Azuis – valas de drenagem e charcas

• Estruturas Verdes – bosquetes, árvores em linha, sebes, orlas
multifuncionais, agroflorestal (montado), muretes de pedra
tradicionais, culturas de talhadia de curta duração, árvores
isoladas, pousio (diferente de abandono), culturas de cobertura,
culturas fixadoras de azoto e margens/bordaduras de campo

Para além de percebermos qual é o impacto que as estruturas de foco
ecológico têm nos serviços dos ecossistemas (SE) e na biodiversidade
(quer seja na sua manutenção ou instalação) é importante percebermos
a influência que estas exercem na sua envolvência. Por outras palavras, é
igualmente importante percebermos o efeito que advém da sua
existência ou conectividade a outras estruturas contíguas ou adjacentes.
Regra geral, o valor individual das EFA aumenta, quando existe na sua
vizinhança outras EFA’s.



Estruturas de Foco Ecológico – Impactos características gerais
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CARACTERÍSTICAS ENVOLVENTES GERAIS IMPACTO NOS SE IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

Estrutura Vegetal Adjacente – habitats estruturalmente diversos (como
prados, matos, sebes ou bosquetes) em estreita proximidade com
estruturas de foco ecológico, proporcionam um habitat favorável a
muitas espécies – nomeadamente aos anfíbios (durante a fase do seu
ciclo de vida) e aos repteis – assim como um aumento da diversidade de
espécies vegetais com floração.

Corredores Ecológicos Adjacentes – a presença de estruturas lineares
diversas com vegetação densamente estratificada (um estrato arbóreo,
um estrato arbustivo e/ou estrato herbáceo) proporcionam locais de
hibernação para pequenos mamíferos e insetos (apoiando
consequentemente os seus predadores), um habitat favorável para os
polinizadores (devido à potencial existência abundante de recursos
florísticos) e um habitat potencial e preferencial para insetos voadores
noturnos – como borboletas e traças – criando em consequência
também um habitat favorável e potencial para os morcegos. Em suma,
proporcionam uma maior conectividade entre diferentes habitats, que
apenas será reduzido com a redução da dimensão e da estratificação das
estruturas.

Presença de Árvores antigas num raio de 1 km2 – árvores mais antigas,
com buracos/cavidades basais, ramos e ritidomas (casca) soltos
proporcionam um habitat e dormitório favorável para os morcegos –
que por sua vez ajudam no combate de pragas. Para além dos morcegos
estas estruturas também são benéficas para anfíbios, aves,
invertebrados, polinizadores e répteis. A presença de edifícios antigos,
já degradados com algumas fissuras, têm o mesmo efeito.

PolinizaçãoControlo de
Pragas

PolinizaçãoControlo de
Pragas

Anfíbios Morcegos Plantas

Pequenos
Mamíferos

Aves Repteis

Controlo de
Pragas

Aves Répteis Anfíbios Invertebrados e 
Polinizadores



Estruturas de Foco Ecológico – Impactos características gerais
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CARCATERISTICAS ENVOLVENTES GERAIS IMPACTO NOS SE IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

Presença de espécies com frutos – a existência e presença de espécies
fruteiras é importante visto que são uma fonte de alimento para aves,
mamíferos e invertebrados.

AvesMamíferos Invertebrados

Presença de Espécies portadoras de pólen – as espécies portadoras de
pólen são importantes para os invertebrados e para os polinizadores,
que consequentemente vão potenciar os serviços de polinização da
exploração. Ao potenciarmos a polinização a produtividade das culturas
adjacentes ou contíguas poderá melhorar substancialmente.

Abelhas Invertebrados

Diversidade Florística – a diversidade florística é um dos fatores mais
importantes para a polinização. Diferentes estruturas arbóreas,
arbustivas ou herbáceas (compostas por espécies diferentes e com
períodos de floração escalonados) vão atrair uma maior diversidade de
polinizadores ao longo do ano. A riqueza floral destas estruturas, tanto
em termos de riqueza total como riqueza vegetada polinizada por
insetos, é uma fonte de alimento para abelhas, aves, insetos e
mamíferos

Presença de matéria morta – a presença de árvores antigas, em estado
de decomposição avançado ou até morta é benéfica para muitas
espécies para os polinizadores (aves e abelhas) proporcionam buracos
para ninhos, forrageamento ou até mesmo poleiros. Os invertebrados
como aranhas, besouros terrestres e moscas são frequentemente
encontrados nos fundos das sebes, onde se acumulam resíduos de
matéria morta.

Polinização

Polinização

Estética

PolinizaçãoEstética

Morcegos Abelhas Invertebrados Traças

Aves Abelhas Mamíferos Invertebrados



Estruturas de Foco Ecológico (EFA)
• Caracterização
• Identificação dos parâmetros mais relevantes
• Impactos nos SE e na Biodiversidade



Estrutura de Foco Ecológico – BOSQUETES
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Grupos de árvores de pequeno porte/arbustos que estão interligados uns com os outros através da sobreposição das suas copas. Estas estruturas
fornecem abrigo, sombra, habitat e alimento para a biodiversidade. Contribuem para reduzir a erosão do solo pelo vento e ajudar na redução da
quantidade e da taxa de escoamento dos cursos de água, contribuindo assim para a prevenção de inundações/cheias em áreas sensíveis.

• Diversidade de espécies de árvores/arbustos – uma maior diversidade de
espécies arbóreas/arbustivas é suscetível de ter um maior valor estético do que
uma monocultura. Embora outros fatores desempenham um papel importante,
uma maior diversidade de espécies arbóreas/arbustivas promove uma maior
biodiversidade.

• Cobertura do solo (nos bosquetes) – a ausência de vegetação herbácea e
arbustiva aumenta o risco de erosão à superfície.

• Vegetação herbácea na orla dos bosquetes – a existência de vegetação
herbácea na orla dos bosquetes fornece alimento a borboletas, abelhas, moscas
e proporciona um habitat preferencial de Inverno para escaravelhos

• Nível de variabilidade estrutural – uma estrutura variada pode ser benéfica
para numerosas espécies. Um bosquete com uma estrutura muito variável
(estrato arbóreo, estrato arbustivo e estrato herbáceo) é suscetível de ter um
maior valor estético do que um bosquete com estrutura limitada.

• Presença de espaços abertos – a presença de espaço abertos ajuda a manter
uma proporção/sucessão de habitat iniciais, bem como uma maior diversidade
de habitats. Um bosquete com espaços abertos é suscetível de ter um maior
valor estético do que um bosquete sem espaços abertos

• Espécies de bosquetes – a plantação de espécies exóticas de crescimento rápido 
pode ter um impacto negativo na biodiversidade. As espécies autóctones têm 
um maior valor estético em relação a uma paisagem natural do que as espécies 
exóticas.



Estrutura de Foco Ecológico – BOSQUETES
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• Idade do bosquete (anos) – os bosquetes mais antigo têm um maior potencial para reduzir o rendimento hídrico, e portanto, um menor impacto nas reservas de
água. Os bosquetes mais antigos, com maior porte arbustivo/arbóreo, têm um maior potencial para reduzir os fluxos de água e assim contribuir para reduzir o
risco de inundações nas bacias hidrográficas. Os povoamentos mais antigos, já estabelecidos com uma boa estrutura, suportam mais biodiversidade – são uma
fonte de abrigo, repouso e alimentação para diferentes espécies. Povoamentos mais antigos têm um maior valor estético do que bosquetes mais juvenis.

• Perfil da bordadora do bosquete – um bosquete com três perfis (arbóreo, arbustivo e herbáceo) é suscetível de ter um maior valor estético do que um bosquete
com apenas um ou dois perfis. Uma estrutura com mais perfis é mas benéfica para a biodiversidade – aves, mamíferos, insetos e aranhas por exemplo.

• Forma da bordadura do bosquete -uma bordadura menos reta (mais curva), de
preferência mais suave (com algumas falhas de vegetação) proporciona uma
maior diversidade de habitats à escala da paisagem. Os bosquetes com uma
bordadura mais curva e variável são mais suscetíveis de ter um maior valor
estético do que bosquetes com bordaduras mais retas e uniformes.

•

• Densidade da vegetação da bordadura do bosquete – a vegetação densa
proporciona uma maior diversidade de habitats e proteção da biodiversidade
existente. Há indícios, de que as pessoas consideram os limites de bosquetes
abertos mais apelativos do ponto de vista visual do que limites densamente
vegetados, uma vez que permite o acesso e a vista para o interior dos
bosquetes.

• Localização dos bosquetes – quando os bosquetes estão localizados dentro ou
perto dos campos agrícolas podem fornecer um ponto de passagem vital
(“stepping stone”) para os polinizadores navegarem através dos campos
agrícolas.

• Tipo de bosquete – os tipos de espécies dos bosquetes afetam a quantidade de
carbono que pode ser sequestrado da atmosfera, sendo que as coníferas são as
que têm um maior potencial.



Estrutura de Foco Ecológico – BOSQUETES
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Grupos de árvores de pequeno porte/arbustos que estão interligados uns com os outros através da sobreposição das suas copas. Estas estruturas
fornecem abrigo, sombra, habitat e alimento para a biodiversidade. Contribuem para reduzir a erosão do solo pelo vento e ajudar na redução da
quantidade e da taxa de escoamento dos cursos de água, contribuindo assim para a prevenção de inundações/cheias em áreas sensíveis.

PARAMETROS SELECIONADOS

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

• 1. Espécies de bosquetes – Autóctones
• 2. Diversidade de espécies arbustivas utilizadas –

Mistura bastante diversa
• 3. Presença de espaços abertos – Alto
• 4. Presença de matéria morta – Sim
• 5. Cobertura do solo dos bosquetes – Muito alta
• 6. Presença de vegetação herbácea na extremidade 

dos bosquetes – Muito alta
• 7. Forma do bosquete – Curva e variável
• 8. Densidade da vegetação na extremidade –

Intermédio
• 9. Diversidade Florística – Alta
• 10. Presença de espécies arbustivas com frutos – Alta
• 11. Presença de plantas com pólen - Alta

Estético Polinização

Controlo de Pragas Controlo da 
Erosão do Solo

1|2|3|7|8|9 4|9|11

6|9
5

Biodiversidade 
Geral

Fungo

Invertebrados

Líquenes

Musgo

Abelhas

Aves

Borboletas

1|7|8

2

3|4|9|10|11
|12

3|4

3|4

4|6|9

4|7|9|11

6|9
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Tal como o nome indica são um conjunto de árvores que se dispõem todas em linha reta acabando por criar o efeito estético e visual de uma alameda de
árvores/corredor verde.

• São plantadas predominantemente para abrigo face ao vento e à forte luz solar, para proporcionar distinção de limites, para amortecer o ruído e
esconder características indesejáveis. Potenciam igualmente a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas uma vez que ao formarem um
corredor permitem às diferentes espécies a passagem segura de um habitat para outro.

As árvores em linha partilham algumas das mesmas características que outras
estruturas lenhosas lineares e não lineares (sebes, bosquete ou árvores
isoladas) no que diz respeito aos benefícios para os serviços dos ecossistemas
(grande quantidade de stock de carbono acumulado) e biodiversidade – como
a presença de cavidades basais, presença de material morto (galhos e folhas) e
diversidade florística – sendo que os principais pontos a destacar são;

• Porosidade – árvores com copas densas podem atuar como barreiras a pragas
voadoras. Árvores com uma porosidade moderada são as mais eficazes na
redução da deriva de pesticidas e na proteção de áreas não alvo, como por
exemplo, corpos de água. As árvores com baixa porosidade oferecem o maior
benefício para a mediação de odores, ruídos e impactos visuais.

• Altura – as árvores altas podem atuar como uma barreira às pragas voadoras.
Árvores altas são as mais eficazes na redução da deriva de pesticidas e na
proteção de áreas não alvo, como por exemplo, corpos de água. Quanto mais
altas forem as árvores, maior é o benefício para a mediação de odores, ruídos e
impactos visuais.
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Tal como o nome indica são um conjunto de árvores que se dispõem todas em linha reta acabando por criar o efeito estético e visual de uma alameda de
árvores/corredor verde.

• São plantadas predominantemente para abrigo face ao vento e à forte luz solar, para proporcionar distinção de limites, para amortecer o ruído e
esconder características indesejáveis. Potenciam igualmente a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas uma vez que ao formarem um
corredor permitem às diferentes espécies a passagem segura de um habitat para outro.

• Largura: 7 metros

• 1. Árvores com cavidades basais– Sim
• 2. Vegetação na base das árvores – Alta
• 3. Diversidade florística das árvores – Alta
• 4. Espécies arbóreas – Todas as espécies autóctones
• 5. Diversidade das espécies arbóreas – Mistura Média
• 6. Altura – Alta
• 7. Presença de Matéria Morta – Sim
• 8. Diversidade Florística – Alta
• 9. Presença de plantas portadoras de pólen - Alta

PARAMETROS SELECIONADOS

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

Estético

Polinização

Controlo de Pragas

Filtração de 
pesticidas/herbicidas

1|4|5|8|9

3|5|7|8|9

1|2|3|5|6|8|9

6

Mediação de Impactos 
olfativos, ruidosos e visuais

6 Musgo

Abelhas

Aves

Anfíbios

1|7

2|3|7|8

1|2|7|8

1

Fungo

5

Morcegos

Mamíferos

Invertebrados

Líquenes

1

8

1|2|7|8|9

1|7

Biodiversidade 
Geral
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São conjuntos de pequenas árvores e/ou arbustos plantados a distâncias suficientes (formam uma barreira compacta) que podem desempenhar a
função de compartimentação, bordadura e elemento estruturante e ornamental da paisagem.

• A nível de biodiversidade são sistemas de enorme riqueza ecológica. Estas estruturas constituem um quebra-vento natural (podem reduzir em
30/50% a velocidade do vento), melhoram as condições microclimáticas, minimizam a erosão dos solos (promovendo a infiltração da água das
chuvas) e promovem a diversidade ecológica (contribuindo para uma maior diversidade florística e faunística em termos de local de alimentação,
reprodução e abrigo).

Mesmo as sebes mal geridas e as espécies mal geridas terão algum papel na
redução da erosão do solo e no amortecimento do escoamento dos campos
aráveis, filtrando os nutrientes e pesticidas. No entanto, sebes muito estreitas
(muito aparadas) oferecem menos benefícios do que as sebes largas e
robustas.

• Densidade de árvores e arbustos – quanto maior for a abundância e diversidade
das árvores e arbustos maior será o impacto positivo nas aves, borboletas,
mariposas e morcegos – quanto mais árvores existirem, maior é a população e a
diversidade (aliás 60% das espécies que visitam as sebes dependem do estrato
arbóreo). Um moderado número de sebes pode aumentar o valor estático da
exploração.

• Árvores e bosquetes adjacentes – a incidência de morcegos é significativamente
aumentada pela proximidade de outros estruturas arbóreas/arbustivas

• Cobertura do solo na base da sebe – uma boa cobertura do solo na base da
sebe (substrato de misturas herbáceas) irá aumentar a riqueza das espécies de
aves
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• Árvores com cavidades basais – árvores mais velhas com cavidades basais proporcionam um habitat adequado para musgos, líquenes, pequenos mamíferos,
aves e abelhas.

• Número de outros habitats ligados à sebe – a conectividade das sebes numa paisagem é bastante importante para o movimento das abelhas e, portanto, para
as plantas que requerem serviços de abelhas polinizadoras. Para além das abelhas, a conectividade de outros habitats ligados às sebes é bastante importante
para os morcegos que desempenham um papel importante no combate de pragas natural. Geralmente quantos mais habitats conectados, maior é o seu valor
estético.

• Altura da sebe – as sebes altas são eficazes na redução da deriva de pesticidas e na proteção de áreas não alvo, incluindo corpos de água. As sebes altas
oferecem também um maior benefício para a mediação de odores, ruídos e impactos visuais. As espécies de aves existentes nas terras agrícolas tendem a
preferir sebes com árvores mais curtas, as espécies de aves de mato tendem a preferir árvores e sebes de altura intermédia, enquanto que espécies de aves
florestais tendem a preferir árvores e sebes mais altas.

• Frequência de corte das sebes – as sebes não cortadas fornecem mais flores e
recursos do que sebes cortadas. Tipicamente, as sebes grandes e arbustivas
suportam o dobro de espécies de aves do que as sebes aprumadas,
frequentemente cortadas mecanicamente. O corte de sebes reduz a biomassa
de bagas disponíveis durante o Inverno.

• Época de corte das sebes – o corte deve ser efetuado no Inverno, e evitado
durante a Primavera e o Verão. O corte no Inverno pode aumentar a biomassa
de bagas.
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São conjuntos de pequenas árvores e/ou arbustos plantados a distâncias suficientes (formam uma barreira compacta) que podem desempenhar a
função de compartimentação, bordadura e elemento estruturante e ornamental da paisagem.

• A nível de biodiversidade são sistemas de enorme riqueza ecológica. Estas estruturas constituem um quebra-vento natural (podem reduzir em
30/50% a velocidade do vento), melhoram as condições microclimáticas, minimizam a erosão dos solos (promovendo a infiltração da água das
chuvas) e promovem a diversidade ecológica (contribuindo para uma maior diversidade florística e faunística em termos de local de alimentação,
reprodução e abrigo).

• Largura: 5 metros

• 1. Vegetação na base da sebe – Alta (bastante 
vegetação)

• 2. Altura da sebe – Média
• 3. Densidade de árvores/arbustos – Alta
• 4. Presença de matéria morta – Sim
• 5. Diversidade Florística – Alta
• 6. Presença de plantas portadoras de pólen – Alta

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

Estético

Polinização

Controlo de Pragas

Filtração de 
pesticidas/herbicidas

1|2|3|5|6

1|2|3|4|5|6

1|2|3|5|6

2

Mediação de Impactos 
olfativos, ruidosos e visuais

2

Morcegos

Mamíferos

Invertebrados

Líquenes

Musgo

Abelhas

Aves

Borboletas

3

5

4|5|6

4

4

1|4|5

1|2|3|4|
5

1
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São faixas multifuncionais de vegetação herbácea – com alta diversidade florística – sem qualquer atividade agrícola, que ocorrem entre as áreas de
produção e estruturas sensíveis como as linhas de água e a sua vegetação ripícola adjacente, assim como margens de campos, sebes e bordaduras
florestais.

• Para além de criarem zonas tampão, estas estruturas potenciam a produtividade das culturas adjacentes, a biodiversidade e os serviços de
polinização (fornecem alimento e refúgio natural para as população de insetos polinizadores).

• Largura do buffer – o potencial impacto que os pesticidas (à deriva) podem causar diminui com a largura do buffer visto que existe um aumento de
oportunidades de filtração pela vegetação. O impacto sobre o escoamento superficial aumenta com a largura do buffer devido a maiores oportunidades de
infiltração e possibilidade de filtração pela vegetação.

• Remoção de poluentes acumulados – os potenciais poluentes acumulados devem ser removidos do buffer para garantir que não atinjam um nível em que o
próprio buffer seja uma fonte poluente.

• Densidade da vegetação – quanto maior for a densidade da vegetação existente maior será o efeito de barreira face a potenciais poluentes dispersos.

• Altura da vegetação – quanto maior a altura da vegetação no buffer maior será o efeito de barreira de proteção face potenciais poluentes dispersos.
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São faixas multifuncionais de vegetação herbácea – com alta diversidade florística – sem qualquer atividade agrícola, que ocorrem entre as áreas de
produção e estruturas sensíveis como as linhas de água e a sua vegetação ripícola adjacente, assim como margens de campos, sebes e bordaduras
florestais.

• Para além de criarem zonas tampão, estas estruturas potenciam a produtividade das culturas adjacentes, a biodiversidade e os serviços de
polinização (fornecem alimento e refúgio natural para as população de insetos polinizadores).

• Largura: 5 metros

• 1. Cobertura do solo – Flores silvestres semeadas
• 2. Diversidade florística – Alta
• 3. Presença de plantas portadoras de pólen – Alta
• 4. Densidade da vegetação – Moderada
• 5. Altura da vegetação – Moderada

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

Estético Polinização

Controlo de Pragas Controlo de 
Erosão do Solo

PARAMETROS SELECIONADOS

2|3|4|5 2|3|4|5

2|3|4|5
1

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1

1

2|3|4|5

1

1|2

2|3

1|2
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São mosaicos de pastagens perenes sob coberto variável, pouco denso, de sobreiro e/ou azinheiras, a que se associa um sistema de pastorícia extensivo
que por vezes inclui, parcialmente, sistemas de agricultura arvense extensiva em rotações longas.

Os benefícios associados a este tipo de estruturas, aliados a uma diminuição nas operações agrícolas e do seu potencial para o desenvolvimento de
gramíneas no subsolo são múltiplos;

• Biodiversidade – aumentam a diversidade estrutural do habitat para
diferentes espécies (são refúgio de biodiversidade): maior adequação
para os repteis e anfíbios durante as fases iniciais do seu
desenvolvimento; o maior número de invertebrados no solo leva
consequentemente a um maior número de aves insetívoras e de
pequenos mamíferos; a existência de pequenos frutos é bastante
importante porque são fonte de alimento para aves; a floração das
árvores de folha caduca fornece uma fonte de néctar e pólen não só
importante para os insetos polinizadores, mas também para outros
insetos voadores que são fonte de alimento para morcegos e outras aves
insetívoras

• Serviços dos ecossistemas – regulação do balança hídrico, regulação da
qualidade do ar e da água, eficácia no aproveitamento e
reaproveitamento dos nutrientes, manutenção da fertilidade e
consequente sequestro de carbono no solo, redução da lixiviação de
nitratos, mitigação do risco de incêndio, prevenção da erosão do solo e
promoção da polinização (recursos florísticos abundantes).
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São mosaicos de pastagens perenes sob coberto variável, pouco denso, de sobreiro e/ou azinheiras, a que se associa um sistema de pastorícia extensivo
que por vezes inclui, parcialmente, sistemas de agricultura arvense extensiva em rotações longas.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Estrutura da vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Corredores de natureza adjacentes – estruturas 
lineares completas e com uma estrutura vegetativa 
diversa

• 3. Diversidade florística – Alta
• 4. Espécie florestal - Autóctone
• 5. Presença de plantas portadoras de pólen – Alta
• 6. Diversidade florística na base das árvores– Alta
• 7. Altura da vegetação – Moderada

Estético Polinização

Controlo de Pragas Controlo de 
Erosão do Solo

3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7

1|2|3|4|5|6|7
4

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|2|4

1|2|4

3|5|6|7

1|2|4

1|2|4

3|5|6

1|2|3|4|6
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São estruturas criadas para drenar os solos e canalizar a água, seja drenando água de zonas a cotas mais elevadas – ou ao longo de estradas ou orlas de
campo – podem ainda canalizar a água para um ponto de irrigação mais próximo.

• Frequência de limpeza das valas - Os sistemas de drenagem de águas superficiais podem proporcionar o armazenamento para além de permitir o fluxo de água,
sendo que a sua manutenção é vital para assegurar a manutenção destas capacidades. Uma limpeza menos frequente está associada a uma melhor diversidade
de plantas aquáticas, mas ao mesmo tempo, a uma maior presença de vegetação nas valas que porventura pode aumentar a retenção de sedimentos; apesar
das limpezas poderem ser prejudiciais à biodiversidade, uma boa gestão regular pode ser mais benéfica para a biodiversidade vegetal, mantendo e promovendo
uma variedade de fases de sucessão vegetativa na paisagem.

• Período de corte da vegetação das margens – o corte deve ser cronometrado
para permitir a fixação de sementes nas margens

• Eliminação de ervas daninhas cortadas – a remoção das ervas daninhas das
valas pode melhorar o valor estético das valas. No entanto, é de realçar que este
material vegetativo contém nutrientes, pelo que a sua total remoção remove
também esses nutrientes. Deverá ser feito um equilíbrio para que não se
remova na totalidade.

• Declive das margens/bancos – as margens/bancos devem ter um gradiente
suave para maximizar a biodiversidade

• Acesso do gado às margens/ bancos de valas – o pastoreio demasiado próximo
das margens pode ter um impacto negativo na biodiversidade existente e levar à
contaminação da água

• Números de habitas aquáticos ligados – quanto mais ligações existirem a outros
habitat aquáticos, maior será a possibilidade de recolonização. Em geral,
quantos mais ligados forem os habitats aquáticos, maior será o seu valor
estético

• Número de habitats terrestres lineares ligados – quanto maior for o número de
habitats linear terrestres, maior será o benefício para os pequenos mamíferos

• Existências de pequenos açudes nas valas – A existência de açudes em valas
pode aumentar a retenção de água e proporcionar condições adequadas para a
desnitrificação, no entanto, pode ser necessária uma limpeza intermitente
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• Profundidade do corpo de água – para além de alimentos, as abelhas e outros polinizadores recolham água para arrefecerem o interior do ninho em dias
quentes. As abelhas também utilizam água para diluírem o mel quando alimentam as larvas. A presença de um ponto de abastecimento de água na exploração
perto seu habitat será bastante benéfico, visto que as abelhas passarão menos tempo a recolher água e mais tempo a recolher o néctar. No entanto, quando a
água é profunda, as abelhas têm o hábito de se afogarem, pelo que a presença de locais de água rasas é benéfico. Como tal, o desejado é existir uma
diferenciação de alturas ao longo da vala.

• Dragagem de sedimentos das valas – os sistemas de drenagem de águas superficiais podem fornecer armazenamento para além de permitir o fluxo de água pelo
que a sua manutenção é vital para assegurar a manutenção destas capacidades. A dragagem periódica remove os sedimentos poluídos, que se forem deixados
podem tornar-se uma fonte poluente. No enanto, a dragagem excessiva remove os sedimentos finos disponíveis para a absorção de fósforo.

• Época de dragagem – a dragagem no verão pode reduzir os impactos negativos associados aos sedimentos finos que já não estão disponíveis para a absorção de
fósforo, uma vez que nesta altura há menos fósforo na água.

• Eliminação de sedimentos dragados – a remoção de sedimentos dragados pode melhorar o valor estético das valas.

• Máquina de dragagem – a maquinaria de dragagem tem impacto na diversidade de plantas, sendo que a pá (“pull shovel”) a melhor e o tubo de secção o pior.
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São estruturas criadas para drenar os solos e canalizar a água, seja drenando água de zonas a cotas mais elevadas – ou ao longo de estradas ou orlas de
campo – podem ainda canalizar a água para um ponto de irrigação mais próximo.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADEPARAMETROS SELECIONADOS

Estético Polinização

Controlo de Pragas Proteção contra cheias

1|3|6|7 4|6|7

6|7 2

Condição Química de Água Fresca

1|2

• 1. Eliminação das ervas cortadas– Retirar da zona da 
vala mas manter a que se encontra nas encostas

• 2. Dragagem de sedimentos das margens –
periodicamente

• 3. Presença de outros habitats aquáticos – elevada 
(mais de 2)

• 4. Profundidade da Vala – alguma variabilidade de 
profundidade

• 5. Declive da Margem – suave a médio-suave
• 6. Diversidade florística da margem– Alta
• 7. Presença de plantas portadoras de pólen  na 

margem– Alta

Anfíbios

Peixes

Invertebrados

Invertebrados 
Aquáticos

Mamíferos

Abelhas

Aves

3

3

6|7

1

5|6

4|6|7

5|6

Crustáceos Plantas
Aquáticas

3
3|5
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Os muretes são estruturas de pedras soltas sobrepostas na vertical (sem argamassa para as unir) que se encontram localizados nas curvas de nível, mais
especificamente na base das vertentes com declive inferior a 20%. Os muretes trazem vantagens para a biodiversidade, para a conservação dos solos e
para a redução da erosão, uma vez que criam uma zona de redução da velocidade de escorrência da água. A nível de biodiversidade são excelentes
abrigos para a fauna, como insetos, anfíbios, repteis e mamíferos, acabando por reduzir a predação sobre estes.

• Idade da parede (tempo desde a construção/reparação) – os
muretes de pedra que não foram perturbados são os melhores para
a biodiversidade. Os muretes de pedra mais antigos são mais
favoráveis para os fungos e musgos e os hepáticos – especialmente
se tiverem um substrato orgânico (pó, solo soprado pelo vento e
matéria vegetal em decomposição). Os muretes que são antigos,
desgastados e bem estabelecidos na paisagem tendem a ser
esteticamente mais atrativos e acrescentam valor ao património
natural das áreas.

• Estado de conservação dos muros – os muretes de pedra em boas
condições são melhores para a biodiversidade. As paredes de pedra
que se encontram em bom estado de conservação são mais
favoráveis para fungos, musgos e hepáticas. As paredes de pedra
que estão em bom estado de conservação tendem a ser
esteticamente mais atrativas e acrescentarão um maior valor ao
património natural das áreas.

• Material de parede de pedra – o tipo de pedra é um determinante
importante do tipo de comunidade vegetal encontrada nas paredes.
As paredes que são compostas por pedras calcárias têm geralmente
uma flora relativamente rica, incluindo fetos e líquenes, em
comparação com muretes construídos com outros materiais.

• Período típico de manutenção dos muros de pedra – a manutenção
é melhor ser realizada entre os períodos de agosto a outubro, para
evitar os períodos de nidificação das aves.
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Os muretes são de estruturas de pedras soltas sobrepostas na vertical (sem argamassa para as unir) que se encontram localizados nas curvas de nível,
mais especificamente na base das vertentes com declive inferior a 20%. Os muretes trazem vantagens para a biodiversidade, para a conservação dos
solos e para a redução da erosão, por criarem uma zona de redução da velocidade de escorrência da água. A nível de biodiversidade são excelentes
abrigos para a fauna, como insetos, anfíbios, repteis e mamíferos, reduzindo a predação sobre estes.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Idade do murete – >6 anos
• 2. Condição do murete – Moderada
• 3. Material de parede – pedras calcárias
• 4. Período de manutenção – Agosto a Outubro

Estético
2|3

Abelhas

Borboletas

Líquenes

Répteis

Aves

Fungos

Musgo

1|2

1|2

1|2

1|2

1|2

Pequenos
Mamíferos

1|2 1|2

1|2
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• A flor das espécies de talhadia de curta rotação pode fornecer uma fonte de néctar e pólen
para insetos – especialmente os salgueiros, os Prunus e as tílias. A regeneração natural das
flores silvestres no subsolo das plantações de espécies caducas pode aumentar a
diversidade das flores silvestres que porventura favorecem também os invertebrados
polinizadores (que consequentemente são também uma fonte de alimento para morcegos
e aves insetívoras). Quando ocorre o desenvolvimento de gramíneas estas proporcionarão
potenciais locais de nidificação para algumas espécies de abelhas, ou aumentará
potencialmente a presença de pequenos locais de nidificação para pequenos mamíferos.
Para além disso, são boas culturas de cobertura de inverno e são potenciais locais de
hibernação para insetos predadores de pragas de culturas. A frequência limitada de cultivo
e restabelecimento de novas espécies favorece as populações predadoras de insetos
existentes. O número equilibrado de invertebrados ativos à superfície, aumenta o número
de aves insetívoras e de espécies de pequenos mamíferos insetívoros e herbívoros. A
maior diversidade estrutural de habitats pode ser benéfica para os répteis durante as fases
iniciais do estabelecimento.

• A lixiviação de nitratos é reduzida em comparação com as culturas arvenses, visto que não
é aplicado azoto suplementar e a frequência de lavoura é reduzida. Esta situação leva a
uma redução na taxa de mineralização e libertação de azotos a partir da matéria orgânica
existente. Um sistema de enraizamento permanente e mais profundo utiliza o azoto
existente nos nitratos mais eficazmente do uma cultura arvense ou terra arável. Para além
disso, a reduzida frequência da lavoura aliada a um aumento da estrutura/cobertura
vegetativa reduz a erosão do solo e o escoamento superficial de fosfatos.

São estruturas de arvoredo densamente plantadas, de alto rendimento, que são colhidas num ciclo de até 10 anos. As raízes não são
perturbadas, o corte das árvores é feito a nível do solo, fazendo com que as árvores voltem a brotar reiniciando o ciclo.
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São estruturas de arvoredo densamente plantadas, de alto rendimento, que são colhidas num ciclo de até 10 anos. As raízes não são perturbadas, o
corte das árvores é feito a nível do solo, fazendo com que as árvores voltem a brotar reiniciando o ciclo.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Estrutura de vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Corredores de natureza adjacente– estruturas 
lineares completas e com uma estrutura vegetativa 
diversa

• 3. Espécie florestal
• 4. Diversidade florística na base – alta
• 5. Presença de plantas portadoras de pólen – alta

Estético Polinização

Controlo de Pragas

3|4|5 1|2|4|5

1|2|3|4|5

3

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|2|3

4|5

1|2

4|5

1|2|3|4

Controlo de Erosão do Solo 
| Lixiviação de Nitratos | 
Escoamento de Fosfato

1|2|3

1|2|3

Pequenos
Mamíferos

3
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Tal como o nome indica, são árvores dispostas numa extensa área cujas copas não se tocam umas nas outras.

São árvores com grandes stocks de carbono acumulados e partilham características semelhantes às sebes e aos bosquetes no que diz respeito à
biodiversidade – como a presença de cavidades basais, presença de material morto (como galhos e folhas) e diversidade florística – sendo que os
principais pontos a destacar são:

• Árvores anciãs – árvores mais antigas podem proporcionar um alto valor
histórico e estético ao património cultural para a área. As árvores
veteranas fornecem um habitat mais valioso para a diversidade geral.

• Período de manutenção das árvores – a manutenção das árvores deve
evitada no primeiro semestre do ano, especialmente de Janeiro a Março
para os morcegos e plantas, e de Abril a Junho para as aves.

• O solo debaixo da copa das árvores é cultivado – o solo que se encontra
imediatamente debaixo das árvores isoladas é melhor não estar
cultivado para proporcionar um melhor desenvolvimento para os
invertebrados, para as plantas floríferas, para os musgos, morcegos e
repteis.
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Tal como o nome indica, são árvores dispostas numa extensa área cujas copas não se tocam umas nas outras.

São árvores com grandes stocks de carbono acumulados e partilham características semelhantes às sebes e aos bosquetes no que diz respeito à
biodiversidade – como a presença de cavidades basais, presença de material morto (como galhos e folhas) e diversidade florística.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

Estético Polinização

Controlo de Pragas

3|4|5|6 1|2|3|5|6|7

1|2|3|4|5|6

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|2|4|5

1|2

3|4|5|6

1|2|4|5

1|2

6|7

1|2|4|5|6

• 1. Estrutura de vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Corredores de natureza adjacente– estruturas 
lineares completas e com uma estrutura vegetativa 
diversa

• 3. Base das árvores cultivadas - não
• 4. Árvores com cavidades basais – Sim
• 5. Árvores veteranas – Sim
• 6. Presença de plantas portadoras de pólen – Sim
• 7. Presença de matéria morta – Sim 

Musgo

7



Estrutura de Foco Ecológico – POUSIO

18/05/2021 BPA.Eco – Identificação de Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas 36

São áreas de terra arável, com cobertos naturais de herbáceas ou arbustivas, onde não há produção agrícola no intervalo das rotações culturais. Os
pousios podem ser mais ou menos longos por ciclos anuais em função da qualidade dos solos – quanto melhor for a qualidade do solo menor será o
tempo de pousio.

• O solo descoberto não representa um habitat de qualidade para os anfíbios. A qualidade de habitat é reforçada pela presença de vegetação que porventura
aumenta a diversidade estrutural, tal como gramíneas numa mistura de ervas semeadas com um corte mínimo, ou áreas de regeneração natural uma vez que a
vegetação se tenha estabelecido. Solos descobertos proporcionam potenciais áreas de base para répteis, mas apenas se estiverem localizados nas proximidades
de áreas de vegetação arbórea e arbustiva visto que estas fornecem abrigo e ensombramento. Grandes áreas de solo descoberto, predominante solo nu, não
proporcionam um habitat favorável a qualquer espécie.

• Misturas de plantas que contêm plantas com floração apropriada (e devidamente
escalonada) atraem potencialmente insetos polinizadores que, não só, são fonte de
alimento para aves insectívoras como potenciam os serviços de polinização da
exploração (é espectável que exista um aumento potencial de produtividade das
culturas adjacentes). As misturas de flores silvestres que contêm espécies com uma
corola longa e cor de flor clara são favoráveis às traças, que consequentemente são uma
fonte de alimentos para os morcegos que se alimentam durante a noite. Uma maior
frequência de lavoura, diminui a favorabilidade do habitat.

• As misturas de gramíneas semeadas com plantas floríferas fornecem; potenciais locais
para algumas espécies de abelhas, ou a presença de pequenos ninhos de mamíferos que
também podem ser utilizados pelas abelhas; habitat favorável para insetos, aves
insectívoras e pequenos mamíferos (tornando-se por isso uma fonte de alimento
potencial para aves de rapina); e locais de hibernação para várias espécies de insetos
(fonte de alimento para aves insectívoras) e predadores de insetos (potenciais pragas
das culturas). A lavoura frequente diminui a favorabilidade do habitat.
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São áreas de terra arável, com cobertos naturais de herbáceas ou arbustivas, onde não há produção agrícola no intervalo das rotações culturais. Os
pousios podem ser mais ou menos longos por ciclos anuais em função da qualidade dos solos – quanto melhor for a qualidade do solo menor será o
tempo de pousio.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Estrutura de vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Corredores de natureza adjacente– estruturas 
lineares completas e com uma estrutura vegetativa 
diversa

• 3. Cobertura do solo
• 4. Densidade florística – Alta
• 5. Presença de plantas portadoras de pólen – Alta

Estético Polinização

Controlo de Pragas

4|5 1|2|4|5

1|2|3|4|5

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|2|3

1|2|3

4|5

1|2|3

1|2

4|5

1|2|3|4

Controlo de Erosão do Solo 
| Lixiviação de Nitratos | 
Escoamento de Fosfato

3

Pequenos
Mamíferos

3
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Tal como o nome indica, as culturas de cobertura são áreas semeadas (com plantas anuais ou perenes) com o intuito de criar uma camada de proteção
do solo contra potenciais agentes erosivos (gotas de chuva por exemplo) e de favorecer a infiltração da água e manutenção do seu teor em matéria
orgânica.

Para além destes dois objetivos principais, e em consonância com os mesmos, ao
utilizarmos estas estruturas conseguimos;

• manter e melhorar os níveis de nutrientes no solo e conservar a sua estrutura e
estabilidade; regular a humidade e a temperatura do solo ao diminuir a
evaporação; aumentar o conteúdo em matéria orgânica e atividade biológica do
solo; incrementar a rugosidade superficial de maneira a favorecer a retenção de
sedimentos; combater potenciais ervas infestantes; aumentar a produtividade da
exploração e de outras culturas contiguas (podemos potenciar serviços de
polinização dependendo da cultura que utilizarmos); melhorar esteticamente as
paisagem e incrementar alguma biodiversidade.

• Ao utilizarmos espécies que usem mais azoto durante o Outono, como por
exemplo a Colza (Brassica napus), ou espécies com um sistema radicular bastante
extenso, como o Centeio de Inverno (Secal cereale), conseguimos não só remover
mais azoto como conseguimos reduzir o risco de lixiviação durante o Inverno. Ao
utilizarmos ao mesmo tempo, duas espécies de grupos taxonómicos diferentes,
com necessidades de nutrientes diferentes e sistemas de enraizamento diferentes
conseguimos remover ainda mais azoto.
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Tal como o nome indica, as culturas de cobertura são áreas semeadas (com plantas anuais ou perenes) com o intuito de criar uma camada de proteção
do solo contra potenciais agentes erosivos (gotas de chuva por exemplo) e de favorecer a infiltração da água e manutenção do seu teor em matéria
orgânica.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Estrutura da vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Cultura de cobertura (1 espécie)
• 3. Cultura de cobertura (2 espécies)

PolinizaçãoControlo de Pragas

Controlo de Erosão do Solo 
| Lixiviação de Nitratos | 
Escoamento de Fosfato

1|2|31|2|3

2|3

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|2|3

1

2|3

1|2|3

1

2|3

1|2

Pequenos
Mamíferos

2|3
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São pequenos/médios corpos de água lênticos, naturais ou artificiais. Podem surgir naturalmente em planícies aluviais como parte de um sistema pluvial,
ou então, pode ser isolados encaixados em depressões na paisagem. Têm baixa profundidade, penetração total da luz na água, possibilidade de
ocorrência de plantas em toda a sua extensão, ausência de formação de ondas e possuem margens com declives/inclinações suaves.

Aquando da sua instalação devem-se privilegiar locais com bastante luz solar e evitar zonas com muita sombra. Deverá ter uma orientação perpendicular
aos ventos dominantes (com o intuito de reduzir o efeito da ondulação), e devem ser privilegiadas zonas pouco permeáveis (com um lençol freático
próximo da superfície) ou, como já referimos, depressões naturais que recebam água da chuva e sem arrastamento de potenciais poluentes.

Os charcos reduzem o efeito de cheias, recolhem e armazenam largas quantidade de dióxido de carbono (CO2) da
atmosfera, aumentam a humidade no solo (em períodos secos), purificam a água e contribuem para a recarga de
aquíferos subterrâneos. Os charcos são estruturas muito importantes das quais dependem muitas plantas e
animais, como insetos ou anfíbios que por sua vez se alimentam de outros insetos e ajudam a controlar pragas
agrícolas. É de realçar que esta estrutura também pode servir de área de alimentação, repouso e água para aves e
mamíferos – como os morcegos devido (potencialmente) à elevada concentração de insetos à superfície da água.

• Forma da charca – um banco de forma irregular pode resultar em microtopografia, pequenas poças, e áreas de lama
húmida, que são zonas benéficas para algumas espécies. As charcas com formas irregulares tendem a ter mais valor
estético, uma vez que parecem mais naturais.

• Tamanho da charca – as charcas maiores aumentam o tempo de retenção, o que facilita a remoção de poluentes e
melhora a qualidade da água. As charcas maiores tendem a ter maiores benefícios para a biodiversidade.

• Substrato da charca – um substrato natural fornece uma melhor base para a biodiversidade. As charcas não naturais,
podem conter alguns invertebrados e aves, mas são mais limitados do que mais charcas naturais. As charcas naturais
tendem a ter mais valor estético.

• Cobertura vegetal aquática – em geral, quanto maior for a cobertura vegetal aquática, melhor. A exceção é para os
peixes, que muitas vezes requerem pelo menos alguma água aberta.

• Os sedimentos são removidos por dragagem – os sedimentos acumulados nas charcas podem atuar como fonte
poluente, a menos que sejam removidos intermitentemente. Contudo, é importante realçar que a dragagem também
tem impactos negativos na biodiversidade.
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• Tempo médio de retenção – a remoção de nutrientes (e outros poluentes) é maior nos sistemas com longos
tempos de retenção, permitindo tempo para a ocorrência de processos biológicos, químicos e físicos

• Faixa tampão adjacente – as faixas-tampão beneficiam a biodiversidade de várias maneiras, através da garantia de
água limpa e do fornecimento de habitat a muitas espécies.

• Forma do banco/margem – várias espécies beneficiam de bancos suavemente inclinados, incluindo aves pernaltas
(que requerem uma costa lamacenta), alguns invertebrados (por exemplo para a reprodução), plantas emergentes
e alguns mamíferos

• Proximidade a outros habitats aquáticos – grande parte da biodiversidade das charcas também utiliza outros
habitats aquáticos (rios, valas, lagos), pelo que a proximidade de tais habitats facilita a colonização e o movimento
através da paisagem.

• Variedade das charcas vizinhas – o benefício máximo deriva geralmente de uma rede de charcas que representam
diferentes fases sucessórias (profundidades, tamanhos). Uma série de charcas variáveis pode ter mais valor estético
do que um grupo de lagos muito semelhantes.

• Número de charcas presentes – a biodiversidade pode beneficiar da criação de uma rede de charcas. Em alguns
casos, várias charcas podem conter uma maior biodiversidade do que uma única charca de tamanho equivalente.
Uma série de charcas juntas pode ter mais valor estético do que uma ou duas charcas isoladas.

• A charca faz parte de uma série – quando uma série de charcas é utilizada, a qualidade da água pode ser melhorada
em maior grau numa única massa de água. Consequentemente, as charcas mais baixas podem suportar uma
biodiversidade mais saudável do que as que se encontram no início da cadeia. Uma série de charcas pode ter mais
valor estético do que uma única charca isolada.

• Fonte de água da charca – a água limpa é essencial para a biodiversidade das charcas de alta qualidade. Em geral
charcas cuja fonte é um fluxo podem ser afetados por poluentes e/ou espécies invasoras. As águas subterrâneas são
muitas vezes relativamente limpas, enquanto que o fluxo superficial pode ser limpo ou poluído dependendo da
utilização do solo na bacia hidrográfica.

• Profundidade do corpo de água – uma variedade de profundidades de água é geralmente aconselhável para a
biodiversidade, devido à capacidade de apoiar uma comunidade variada de vegetação emergente, submersa e
flutuante. Os peixes requerem frequentemente pelo menos algumas águas mais profundas. Para além dos
alimentos, as abelhas melíferas e outros polinizadores recolhem água para utilizar no arrefecimento do interior do
ninho em dias quentes. As abelhas melíferas também utilizam a água para diluir o mel quando alimentam as larvas.
A presença de um ponto de abastecimento de água na exploração perto seu habitat será bastante benéfico, visto
que as abelhas passarão menos tempo a recolher água e mais tempo a recolher o néctar. No entanto, quando a
água é profunda, estas têm o hábito de se afogarem, pelo que a presença de locais de água rasa é benéfica. Como
tal, o desejado é existir uma diferenciação de alturas ao longo da vala.
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São pequenos/médios corpos de água lênticos, naturais ou artificiais. Podem surgir naturalmente em planícies aluviais como parte de um sistema pluvial,
ou então, pode isoladas encaixadas em depressões na paisagem. Têm baixa profundidade, penetração total da luz na água, possibilidade de ocorrência
de plantas em toda a sua extensão, ausência de formação de ondas e possuem margens com declives/inclinações suaves.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Presença de vegetação aquática – >40/80%
• 2. Diversidade florística – Alta
• 3. Declive da margem – suave a médio-suave
• 4. Número de charcas presente– Mais do que 1
• 5. Forma da charca – variada e curva
• 6. Profundidade da charca – alguma variabilidade de 

profundidade
• 7. Proximidade a outros habitats aquáticos – próximo
• 8. Os sedimentos são removidos pela dragagem – sim 

Anfíbios

Biodiversidade

Plantas 
Aquáticas

Mamíferos

Abelhas

Aves

1|3|7

1|5|6

1|2|4|7

1|2

6|7

1|2|3

Estético Polinização
4|5|6|7|8 6

Invertebrados
Aquáticos

3|4|7

Proteção contra cheiasCondição Química de 
Água Fresca

7|8 4|6|7
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Tal como o nome indica, são espécies vegetais, tais como leguminosas, que podem fixar diretamente o azoto da atmosfera, incorporando-o no solo. A
utilização de espécies que requerem uma diminuição da frequência do cultivo – como Lotus e Anthyllis – reduzem, a quantidade de azoto devolvido ao
solo dentro dos resíduos vegetais através da mineralização, da erosão do solo e a perda de fosfatos no escoamento superficial.

Espécies como a fava (Vicia faba), Lotus spp. e trevos (Trifolium spp.) são bastante importantes para os insetos polinizadores, como as abelhas (apis
melífera – abelha europeia e abelhas solitárias). Espécies como o Grão-de-Bico e a Soja (Glycine spp.) são bastante importantes para as aves que se
alimentam de sementes. Por outro lado, espécies da flora com uma corola longa e cor de flor clara são potencialmente favoráveis às traças, que
porventura são uma fonte de alimento para os morcegos. A terra nua fornece potenciais áreas para os repteis, no entanto estas devem estar situadas
perto de áreas vegetativas que fornecem abrigo e sombra. Grandes áreas de terra puramente nua não fornecem habitat favorável a qualquer tipo de
espécies.
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Tal como o nome indica, são espécies vegetais, tais como leguminosas, que podem fixar diretamente o azota da atmosfera, incorporando-o no solo. A
utilização de espécies que requerem uma diminuição da frequência do cultivo – como Lotus e Anthyllis – reduzem, a quantidade de azoto devolvido ao
solo dentro dos resíduos vegetais através da mineralização, a eroso do solo e a perda de fosfatos no escoamento superficial.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• 1. Estrutura da vegetação adjacente – Áreas diversas 
(>0,5ha) constituídas por pastagens, arbustos ou 
bosquetes

• 2. Cultura Fixadora de Azoto (1 espécie)
• 3. Cultura Fixadora de Azoto (2 espécies)

Controlo de Erosão do Solo 
| Lixiviação de Nitratos | 
Escoamento de Fosfato

2|3

Anfíbios Mamíferos

1|2|3 1

Morcegos Abelhas

1 2|3

Invertebrados Aves

2|3 1|2|3

Répteis

1|2|3

Pequenos
Mamíferos

2|3

1|2|31|2|3

PolinizaçãoControlo de Pragas
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São as margens/bordaduras adjacentes aos limites dos campos agrícolas e são consideras um habitat vital para as plantas, aves, pequenos mamíferos e
insetos.

A terra nua não apresenta um habitat de qualidade para qualquer tipo de espécies. A qualidade de habitat é aumentada pela presença de vegetação que
consequentemente aumenta com a diversidade estrutural da paisagem agrícola. Essa vegetação pode ser gramíneas semeadas, misturas de flores
silvestres ou ainda regeneração natural (uma vez que a vegetação se tenha estabelecido). A regeneração natural, sem lavoura apenas com algumas
operações de manutenção e de corte, pode oferecer um potencial de crescimento valioso para a flora silvestre que porventura favorecerá a existência
de invertebrados polinizadores, borboletas, insetos, pequenos mamíferos, aves e morcegos.
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São as margens/bordaduras adjacentes aos limites dos campos agrícolas e são consideras um habitat vital para as plantas, aves, pequenos mamíferos e
insetos.

IMPACTO NOS SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

IMPACTO NA BIODIVERSIDADE

PARAMETROS SELECIONADOS

• Largura: 3 metros

• 1. Cobertura do solo – Regeneração natural
• 2. Diversidade florística – Baixa
• 3. Presença de plantas portadoras de pólen – Baixa

Estético Polinização

Controlo de Pragas Controlo da 
Erosão do Solo

2|3 2|3

2|3
1

Anfíbios

Morcegos

Invertebrados

Répteis

Mamíferos

Abelhas

Aves

1

1

2|3

1

1|2

2|3

1
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Tendo em consideração os objetivos do projeto, começámos por identificar e selecionar cinco explorações com tipologias de investimento diferentes.
Estas tipologias foram selecionadas com o objetivo de se encontrar um gradiente de intensificação agrícola, partindo de explorações já com algumas
preocupações do ponto de vista ambiental e dos serviços dos ecossistemas, acabando em explorações mais intensivas. Nem sempre foi fácil encontrar
pontos de divergência entre estas tipologias, porque de fato a dimensão da exploração, a sua própria organização e a sua vizinhança tornam estas
situações mais difíceis de criar sobreposição.

Agricultura de 
Conservação

Extensivo 
minimalista e 

densidade 
animal baixa

Intensivo 
pecuária e 
extensivo 
agrícola

Intensivo 
agrícola e 
extensivo 
pecuária

Intensivo 
agrícola

GRADIENTE DE INTENSIFICAÇÃO AGRICOLA
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Cada tipologia de exploração foi alvo de uma caracterização exaustiva, nomeadamente as práticas utilizadas, as características abióticas (clima
temperatura e precipitação, topografia e altitude, declive e orientação das vertentes, geologia, hidrologia – linhas de água, bacias de retenção, solos e
tipo de solo textura de solo, características bióticas (ocupação do solo e áreas de foco ecológico existentes). Cada uma das caracterizações foi realizada
com o auxílio de visitas de campos e com o auxílio de informação geográfica (assim como algumas derivações em ambientes computacionais). O
resultado desta caracterização culminou numa cartografia de grande detalhe – (fomos ao detalhe de ter áreas por exemplo com 30/40 metros
quadrados). Com base na caracterização e identificação das diferentes explorações, utilizamos dois cenários distintos para quantificarmos os serviços
dos ecossistemas; o cenário “Ponto de Partida” e o cenário das “Boas Práticas”.

• O cenário “Ponto de Partida” é o cenário
atual de cada uma das explorações com base
na caracterização feita inicialmente, onde
nomeadamente se mapearam (com grande
detalhe) todas as áreas de foco ecológico. O
cenário “Boas Práticas” é uma simulação
onde introduzimos novas estruturas de foco
ecológico em todas as explorações para
melhorarmos o seu desempenho ecológico
(potenciar os serviços de ecossistemas e a
biodiversidade) sem comprometermos as
suas capacidades produtivas. Todas as novas
áreas têm as mesmas características e
métricas e tiveram como base a reconversão
de áreas de terra arável (nomeadamente as
extremas das parcelas) e a reconversão total
das áreas de superfície de interesse
ecológico e/ou pousio*.

*As estruturas implementadas foram, bosquetes, árvores em linha (7 metros de largura), sebes (5 metros de largura), margens de campo (3 metros de largura) e buffer/orla multifuncional (5 metros de largura). As 
características de cada uma estão descritas no capítulo “Definição e Uniformização de Conceitos”

• Os critérios para criação e implementação
destas novas estruturas tiveram por base o
juízo da equipa técnica envolvida no projeto
(assim como sugestões do Focus Group) e
desenvolveram-se sempre com o feedback
dos agricultores e proprietários das
explorações. Como tal as estruturas de foco
ecológico selecionadas são estruturas que
fazem sentido, que estão adequadas e
que são exequíveis no terreno, quer
seja para estas tipologias de
explorações, quer seja para outras.

• Tendo por base estes dois cenários, e tendo
em consideração que as novas áreas de foco
ecológico têm as mesmas características e
métricas (largura, colocação adjacente a
campo agrícolas, e outras características
florísticas) conseguimos avaliar para cada
uma das estruturas ecológicas avaliadas
quais é que são os benefícios e evoluções em
cada uma das explorações a quando da sua
implementação. Para a quantificação dos
serviços dos ecossistemas em cada uma das
explorações e em cada um dos cenários,
utilizámos um software de modelação de
dados, a EFA Calculator
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Foi uma ferramenta desenvolvida em 2015, no âmbito da PAC que ainda se encontra em vigor, pelo Departamento de Investigação Agrícola e Ambiental
(AERU) da Universidade de Herforshire no Reino Unido, com fundos do Joint Centre (JRC) da Comissão Europeia (JRC/IPR/2014/H.4/0022/NC). Em 2017,
introduziu posteriormente, um conjunto de indicadores de serviços dos ecossistemas, os indicadores QUESSA (Quantification of Ecological Services for
Sustainable Agriculture) resultantes de um projeto FP7 de 2017, que nos permitiu fazer a simulação dos impactos e dos quais tirámos partido. O objetivo
do projeto foi de desenvolver uma ferramenta que permitisse, auxiliar os agricultores em implementar as áreas de foco ecológico do greening. Esta foi
orientada para todos os países membros da união europeia, em que cada estrutura tem a sua especificação própria.

• Uma vez que a calculadora foi desenvolvida a nível europeu e se baseia em centenas de
estudos e referências científicas de diferentes geografias europeias (cerca de 350), o
software apresenta-nos três cenários distintos – pior, médio e melhor. A diferenciação de
cenários advém do facto da combinação das características/atributos qualitativos e
quantitativos de cada EFA poder ter impactos diferentes, dependendo não só da sua
localização e gestão, como também dos autores e estudos em que se baseia. Ou seja, num
determinado estudo a estrutura X tem o impacto Y enquanto noutro estudo a mesma
estrutura pode ter o impacto Y+1 ou Y-1.

• A calculadora EFA, é um software informático, gratuito que pode ser utilizado por quem
quiser. A sua utilização é de fácil compreensão, basicamente passa por lançar cada um dos
polígonos que foram desenhados previamente (polígonos correspondentes às áreas de foco
ecológico aquando da caracterização inicial de cada exploração) e caracterizá-los um a um.
Esta caracterização passa por uma identificação exaustiva, no sentido em que cada polígono

tem em média 10 variáveis quantitativas – como área, comprimento, largura, declive,

distância a terra arável – e em média 47 variáveis qualitativas – como a presença de
plantas portadoras de pólen, vegetação adjacente, contexto urbano, nível de sonorização,
solos, geologia – que é preciso ser caracterizado. Os parâmetros não precisam de ser
preenchidos todos, mas quantas mais parâmetros (variáveis) forem preenchidos, mais real
serão os cenários – um retrato mais fiel da realidade das explorações em análise.
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Visto que caracterizámos o “Ponto de Partida” e o “Ponto de Chegada”, foram caracterizadas um total de 785 estruturas e/ou estruturas de
foco ecológico. Sendo que, vale a pena realçar o fato de serem em média 10 variáveis quantitativas e em média 47 variáveis quantitativas.
Tal como a cartografia de base que teve um grande detalhe, a caracterização das estruturas também foi de grande detalhe, visto que não
deixamos quase nenhum parâmetro por preencher.

ESTRUTURAS
AGR. CONSERVAÇÃO INT AGRÍCOLA INT AGRÍCOLA E EXTENSIVO 

PECUÁRIA
EXTENSIVO MINIMALISTA E 
DENSIDADE ANIMAL BAIXA

INTENSIVO PECUÁRIA E 
EXTENSIVO AGRÍCOLA

TO
TA

L 
D

E 
EF

A
S 

C
LA

SS
IF

IC
A

D
A

S

BASE PROPOSTA BASE PROPOSTA BASE PROPOSTA BASE PROPOSTA BASE PROPOSTA

Agroflorestal 38 38 30 30 60 60

Árvores em linha 2 5 5 6 15

Árvores isoladas 2 2 1 1

Charcas 2 2 2 2 7 7 10 10

Culturas de cobertura 2 2

Culturas em talhadia 1 1 5 5

Culturas fixadoras de azoto

Floresta 15 15 2 2 21 21

Linha de água/Buffer 7 1 19 14 37 13 22 62 107

Margem de campo 6 12 13 24 17 17 3 13 41

Pastagem 4 4 36 37

Monumento 3 3

Pousio 5 3 11 1

Sebe 2 1 1 2 5 9 31

Terra arável 8 7 22 11 11 11 9 8 18 17

Valas 3 3 1 1 6 6

Bosquete 4 1 10 8 8 31 32 61 68

TOTAL 29 46 41 72 112 135 108 132 308 400 785
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Os outputs da EFA Calculator, nomeadamente da parte referente ao QUESSA, são 8 indicadores relativos aos serviços dos ecossistemas – estética da
paisagem, stock de carbono (biomassa), stock de carbono (solo), controlo de pragas (3x –controlo de pragas das culturas, controlo de pragas aéreo,

controlo de pragas no limites da parcelas), polinização e erosão do solo – e um indicador relativo à biodiversidade (índice de Shannon). Cada estrutura
apresenta um valor para cada um dos indicadores em função das suas características (comprimento, largura, área) e em função de alguns características
da estruturas herbáceas/arbustivas/arbóreas existentes no seu redor. Todas estas características (variáveis qualitativas e quantitativas) são preenchidas
e lançadas no software.

• Erosão do Solo – o cálculo da erosão do solo (unidades: t ha-1 ano -

1) é feito segundo uma derivação da equação definida por Van
der Knijff et al. (2000) relativa à equação USLE (equação
universal da perda de solo), em que;

Erosão do Solo = LS x K x R x C

K = textura do solo

R = erosão pluvial (rainfall erosivity – valor que podemos encontrar na calculadora)

C = fator de gestão de cada estrutura

LS =Slope lenght and steepness factor (valores que se extraem de um modelo de
elevação digital – em ambiente computacional)

LS Factor = (0,065 + 0,0456 x G + 0,006541 x G^2) x ((SL/22,1)^NN)

G= Gradient (valor que se extrai de um modelo de elevação digital)

Sl = Slope Lenght (valor que se extrai de um modelo de elevação digital)

NN = Valor que varia consoante o valor do Gradient (G); <1% = 0,2; =>1 e <3% = 0,3;
=>3 e <5% =0,4; =>5% = 0,5

Fator K (textura do solo)

Fator C (fator de gestão de cada estrutura)
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• Polinização – o cálculo da polinização é desenvolvida segundo a equação de Rega et al (2016) e é utilizada em combinação com a abordagem utilizada
na calculadora EFA. O seu resultado é um indicador (FPCIpoll), que varia entre 0 e 100, que corresponde à adequação da estrutura para os polinizadores.

FA = disponibilidade florística (“Floral availability”)

NS = disponibilidade de nindificação (“Nest suitability”)

E1 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável sem barreiras

FRP = distância de forrageamento dos polinizadores (por defeito é 1500m)

D1 = distância a terra arável sem barreiras

A1 = área total arável da exploração

E2 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável com barreiras

D2 = distância a terra arável com barreiras

B = barreiras (s/barreiras=1 | c/barreiras=0)

CW = peso da conectividade | CW = (FRP/DTSNH)

FRP = distância de forrageamento dos polinizadores

DTSNH = distância ao melhor habitat semi-natural
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• Controlo de pragas – como referimos anteriormente o parâmetro de controlo de pragas é dividido em 3 categorias: o controlo de pragas aéreo
(relativo aos benefícios do controlo de pragas proporcionado por insetos voadores que se deslocam na estrutura e na sua fronteira), o controlo de
pragas no limite das parcelas (relativo aos benefícios do controlo de pragas proporcionado por insetos que se encontram no solo e que se deslocam na
estrutura e na sua fronteira ou com outras estruturas) e o controlo de pragas nas culturas do solo (relativo aos benefícios do controlo de pragas
proporcionado por insetos que estão presentes nas áreas cultivadas). Tal como no caso da polinização, o seu resultado é um indicador (FPCIpest) que
varia entre 0 e 100, relativo à adequação da estrutura para o controlo das pragas.

• Controlo de pragas aéreo – Rega et al., 2018

FA = disponibilidade florística (“Floral availability”)

E1 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável sem barreiras

FRA = distância de forrageamento dos insetos (por defeito é 500m)

D1 = distância a terra arável sem barreiras

A1 = área total arável da exploração

E2 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável com barreiras

D2 = distância a terra arável com barreiras

B = barreiras (s/barreiras=1 | c/barreiras=0)

CW = peso da conectividade | CW = (FRA/DTSNH)

FRA = distância de forrageamento dos polinizadores

DTSNH = distância ao melhor habitat semi-natural
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• Controlo de pragas limites das parcelas– é muito semelhante à equação referente ao controlo de pragas aéreo, exceto que a disponibilidade florística (“FA”) é
substituída pela aptidão da estrutura a escaravelhos da família Carabidae (muito utilizados na agricultura para o controlo de pragas) (CS), a distância de
forrageamento é reduzida para insetos existentes nas culturas e o fator de barreiras passa a englobar (deixa de ser só presença ou não presença) barreiras
horizontais (como linhas de água) e barreiras verticais.

• Controlo de pragas na cultura do solo – é uma equação mais simples (adaptada de Rega et al., 2018) e apenas é relativa à aptidão de escaravelhos da família
Carabidae dentro das áreas cultivadas

CS = aptidão a escaravelhos da família Carabidae ao limite das estruturas

E1 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável sem barreiras

FRG = distância de forrageamento dos insetos (por defeito é 60)

D1 = distância a terra arável sem barreiras

A1 = área total arável da exploração

E2 = comprimento da aresta adjacente/paralela a terra arável com barreiras

D2 = distância a terra arável com barreiras

B = barreiras (s/barreiras=1 | c/barreiras horizontais/verticais=0)

CW = peso da conectividade | CW = (FRA/DTSNH)

FRG = distância de forrageamento dos insetos

DTSNH = distância ao melhor habitat semi-natural

Controlo de pragas na cultura

Controlo de pragas limites das parcelas

CS = aptidão a escaravelhos da família Carabidae à cultura
A1 = área total arável da exploração
A2 = área total da estrutura
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• Stocks de Carbono (biomassa e solo) – para os stocks de carbono na biomassa e no solo, não é utilizada uma equação, mas sim a combinação de um
ou mais parâmetros. Esta combinação traduz os valores de carbono armazenado em cada uma das pools. Os valores de base para cada estrutura foram
derivados a partir dos valores tabelas provenientes do IPCC (2006). Como já referimos, e como pode ser visto nas tabelas em baixo, algumas estruturas
têm um intervalo de valores – estas oscilações são provocadas por determinadas características da estrutura como a cobertura do solo (pode variar
entre solo nu, enrelvamentos ou flores silvestres por exemplo), o tipo arbustivo/arbóreo (caducas ou persistentes) ou ainda a sua gestão (regime
extensivo ou regime intensivo).

Stocks de carbono (Biomassa) Stocks de carbono (Solo)
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• Estética da Paisagem – o valar da esteticidade de cada uma das estruturas foi determinado em função de um sistema de pontuação. Este sistema é tanto utilizado
pela EFA Calculator como a QUESSA. Este equação consiste em 3 fatores positivos e 3 fatores negativos que são somados entre si. Os fatores negativos não variam
consoante o tipo de estrutura, mas sim com a sua localização (proximidade ou não) a edifícios, estradas ou outras áreas urbanas. Já os fatores positivos variam
consoante as características de cada estrutura. Os fatores positivos variam consoante a combinação de determinadas características de cada estrutura, por exemplo; o
carácter natural (N) pode variar consoante as estruturas arbóreas/arbustivas adjacentes, a diversidade florística, números de habitats interligados; o carácter histórico
(HD) pode variar consoante por exemplo a presença de árvores centenárias; enquanto que as características do relevo (R) pode variar consoante o declive e a
topografia. Realça-se que os fatores negativos afetam todo o tipo de estruturas, enquanto que há determinadas estruturas que não beneficiam/são afetadas pelos
fatores positivos.

Estética da Paisagem = (N + HD + R) + (U + SD + NL)
N = Carácter natural | HD = Carácter histórico | R = Características do relevo

U = Contexto urbano envolvente | SD = Perturbações visuais na linha de horizonte

NL = Nível de ruído sonoro

Influência dos fatores positivos em cada estrutura de foco ecológico

Fatores negativos



Metodologia – Software | InVEST

18/05/2021 BPA.Eco – Identificação de Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas 58

InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs) são um conjunto de modelos espacialmente explícitos, desenvolvidos pela Universidade de
Standford, cujos inputs se baseiam em bases de dados geográficos (é essencial ter cartografia – nomeadamente um mapa da ocupação do solo – como fonte de
informação) e tabelas de dados biofísicos que se vão interligar com os dados geográficos (stocks de carbono, suscetibilidade de habitat, diversidade florística,
entre outros); enquanto que os seus outputs produzidos são mapas expressos em termos biofísicos (por exemplo toneladas de carbono
sequestrado/armazenado) ou econômicos (como por exemplo, valor presente líquido desse carbono sequestrado). Através da sua utilização e modelação,
permite-nos avaliar e quantificar as trocas associadas a diferentes escolhas de gestão de ocupação do solo, assim como identificar zonas em que o investimento
em capital natural pode melhorar e potencializar o desenvolvimento humano assim como a conservação dos ecossistemas. São amplamente utilizados pela
Academia o que facilita não só, a compreensão de qualquer erro aquando da sua utilização como a partilha de informação biofísica. A sua resolução espacial é
bastante flexível, permitindo-nos responder a questões seja à escala local, regional ou global.

Tendo em consideração os objetivos do projeto utilizámos, três
modelos do InVEST para quantificarmos os seguintes serviços dos
ecossistemas em cada uma das explorações;

• Habitat Quality (Qualidade de Habitat – análise feita para
mamíferos, aves e para o seu conjunto)

• Crop Pollination (Polinização)

• Carbon Sequestration (Sequestro de Carbono)

Os valores dos dados biofísicos utilizados em cada um dos
modelos, foram baseados em outros trabalhos académicos e
científicos desenvolvidos a nível do clima mediterrâneo
(exceção do modelo de qualidade de habitat onde se utilizaram valores
asiáticos – o continente asiático tem bastantes trabalhos reconhecidos e de
referência nesta temática)



Metodologia – Software | InVEST – Carbon Storage

18/05/2021 BPA.Eco – Identificação de Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas 59

O balanço entre as emissões/sequestro de stocks de carbono de acordo com
a alteração/não alteração das classes de ocupação de solo de ano para ano,
serão determinadas, assim como o stock de carbono presente em cada ano
de análise. Para além das shapes (informação espacial) de ocupação de solo
da exploração (e consequentemente uma tabela com as ocupações de cada
parcela) requer a utilização de uma tabela biofísica com os coeficientes que
contenham os valores para de cada grupo ou classe de ocupação do solo)
para cada um dos anos em análise.

Descrição dos quatro reservatórios de carbono (pools): (ver tabelas ao lado)

• C_above: quantidade de biomassa acima do solo [toda a biomassa viva,
tanto elementos lenhosos como herbáceos acima do solo – caules,
troncos, galhos,…]

• C_bellow: quantidade de biomassa abaixo do solo [toda a biomassa de
raízes vivas]

• C_soil: quantidade de matéria orgânica no solo
• C_dead: inclui a matéria morta [biomassa lenhosa morta – ex: madeira

depositada na superfície, raízes mortas] e folhada [biomassa morta com
um tamanho superior ao considerado como matéria orgânica do solo e
inferior ao da matéria morta].

Classe C_above C_below C_soil C_dead C_Total

Tecido Urbano Descontínuo 0,00 0,00 3,23 0,00 3,23

Culturas Temporárias de Sequeiro 0,31 0,31 38,00 0,00 38,62

Culturas Temporárias de Regadio 0,31 0,31 54,00 0,00 54,62

Arrozais 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00

Vinhas 3,01 2,31 30,67 0,00 35,98

Pomares 0,80 0,40 26,00 0,00 27,20

Olivais 6,20 1,08 32,73 0,00 40,01

Pastagens Permanentes 8,46 1,48 6,00 0,00 15,94

Sistemas Culturais e Parcelares 
Complexos

1,93 0,96 21,26 0,00
24,15

Agricultura com Espaços Naturais e 
Semi Naturais

0,00 0,00 11,37 0,00
11,37

Sistemas Agro-Florestais 22,91 5,54 48,72 1,44 78,62

Florestas de Folhosas 36,67 21,10 74,12 1,88 133,77

Florestas de Resinosas 19,16 2,96 61,90 3,56 87,57

Florestas Mistas 39,95 21,56 80,40 2,43 144,33

Vegetação Herbácea Natural 0,00 0,00 3,40 0,00 3,40

Matos 9,07 4,61 86,41 1,61 101,70

Vegetação Esclerófita 0,00 0,00 17,74 0,00 17,74

Florestas Abertas, Cortes e Novas 
Plantações

0,00 0,00 17,74 0,00
17,74

Vegetação Esparsa 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52

Áreas Ardidas 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52

Classe C_above C_bellow C_soil C_dead C_Total

Sobreiro 34,21 2,94 62,2 2 101,35

Eucalipto 20,04 4,2 68 1 93,24

Pinheiro (Manso e Bravo) 18,79 1,46 68 2 90,25

Milho 14,28 2,02 31,75 0 48,05

Batata 0,31 0,31 25,45 0 26,07

Cevada Dística 0,53 0,94 49 0 50,47

Forragens 0,53 0,94 49 0 50,47

Cereais Intensivos 4,06 0,58 6,51 0 11,15

Culturas Agrícolas 0,31 0,31 25,45 0 26,07

Amendoim 0,31 0,31 36,42 0 37,04

Pousio / Set Side 0 0 13 0 13

Fava 0,31 0,31 25,45 0 26,07

Olivais 6,20 1,08 32,73 0 40,01

Vinhas 3,01 2,30 30,67 0 35,98

Pastagens 8,46 1,48 6 0 15,94
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• É uma exploração localizada no concelho de Campo Maior e na Freguesia de
Nossa Senhora da Expectação sendo que o seu limite a Este é a fronteira com
Espanha e encontra-se dentro do perímetro do Caia. A nível de
condicionantes a exploração encontra-se totalmente no Sítio de Interesse de
Conservação do Caia e na extrema contígua Norte da exploração encontra-se
a Zona de Proteção Especial de Campo Maior.

• Tem uma área de 111 hectares sendo que o seu objetivo principal é a
produção de alimentos – contém dois grandes pivots no qual se faz rotação
entre culturas onde se destaca leguminosas, trigo, cevada dística e trigo mole.
A exploração essencialmente caracteriza-se por praticar uma agricultura de
conservação com mobilizações mínimas/quase nenhumas de solo que
promove/mantém a matéria orgânica existente no solo – desde que foi posta
em prática a matéria orgânica já passou de 0,5% para 4%. Para além dos
cantos dos pivots serem aproveitados para se fazer rotação de culturas e para
desempenhar um papel de controlo natural de pragas (tremocilha por
exemplo), vale destacar a área exclusiva de superfície de interesse ecológica
de 6 hectares (entre os pivots) onde já foram avistados ninhos de abetardas.

Agricultura de Conservação
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A nível de elementos paisagísticos de foco ecológico realça-se;

• a existência de árvores isoladas (azinheiras) a Norte com pequenos
muretes intercalados que não só promovem o sequestro de carbono assim
como criam áreas de habitat natural para a vida selvagem;

• a existência de culturas fixadoras de azoto (leguminosas) que desempenham o
papel de controlo natural de pragas;

• a existência de pequenos bosquetes nos cantos dos pivots e nas extremidades
da exploração que desempenham um papel de abrigo para a fauna existente e
promovem a polinização das culturas por toda a exploração;

• a existência de uma grande zona de superfície de interesse ecológico;

• a não existência de limites físicos com as explorações vizinhas que promove a
ligação com outros habitats naturais/seminaturais externos à exploração

No que toca às boas práticas em causa, realça-se;

• regeneração natural feita nos cantos dos pivots;

• utilização de leguminosas como culturas fixadoras fixadora de nitrogénio e
como estruturas de controlo natural de pragas

• a não mobilização dos solos (já permitiu o aumento da matéria orgânico do
solo - passando os níveis de 0,5% para 4%).

Agricultura de Conservação
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal
• Árvores em linha - 2
• Árvores isoladas - 2 
• Charcas - 2
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia - 1
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta
• Linha de água e vegetação ripícola
• Margem de campo - 6
• Pastagem
• Monumento
• Pousio - 5
• Sebe
• Terra arável - 8
• Valas - 3
• Bosquete

Área: 111 ha
EFAs: 29

Agricultura de Conservação
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal
• Árvores em linha - 5
• Árvores isoladas - 2 
• Charcas - 2
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia - 1
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta
• Linha de água | Buffer - 7
• Margem de campo - 12
• Pastagem
• Monumento
• Pousio
• Sebe
• Terra arável - 7
• Valas - 3
• Bosquete - 4

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área: 111 ha
EFAs: 46

Redução

• Terra Arável (redução de 2,5%) passou a 95,65 hectares

• Pousio (redução total de 8,5 hectares)

Implementação

• Árvores em Linha

Área: 0,59 hectares | Comprimento: 788,46 metros

• Buffer | Orla Multifuncional

Área: 2,85 hectares | Comprimento: 2794,86 metros

• Bosquete

Área: 6,64 hectares

• Margem de Campo

Área: 0,7 hectares | 2916,15 metros

• Sebes

Área: 0,21 hectares | Comprimento: 560,52 metros

Agricultura de Conservação
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• É uma exploração localizada no concelho de Arronches e na
freguesia de Assunção, com bastantes anos e que se dedica
nomeadamente à pecuária. Tem uma área aproximadamente de
600 hectares e para além de se situar junto à barragem do Caia
contém várias barragens que foram optimizadas e melhoradas
pelo proprietário. A exploração é auto-suficiente em termos de
alimentação para os animais e consegue viver e ser rentável com
um funcionário apenas.

• Em termos de ocupação de solo destaca-se o extenso montado
presente em todas as folhas da propriedade (algo bastante
significante e que caracteriza a exploração), um olival tradicional
com um compasso 10x10 com cerca de 100 anos que não tem
sido optimizado e ainda uma área contígua ao lado oeste do olival
tradicional que futuramente vai ser utilizado para vinha. No
entanto nesta exploração o que é importante de realçar são os
vários elementos paisagísticos de foco ecológico que
encontramos em qualquer uma das folhas.

Extensivo minimalista e densidade animal baixa
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A nível de elementos paisagísticos de foco ecológico realça-se;

• a existência das charcos naturais/seminaturais e linhas de água que estão muito bem mantidas e cobertas de área vegetal
(todas as linhas de água estão protegidas e os animais tem um acesso facilitado ao mesmo)

• a existência de uma pedreira (com muretes e diversos bosquetes), numa das extremas a Sul da exploração, que para além
de ser um ponto de água para o gado bovino, é um refúgio seminatural para a fauna existente;

• a existência de pequenos bosquetes um poco por toda a exploração que servem de refúgio para a fauna existente e
auxiliam a promoção dos agentes polinizadores;

• a existência de duas extensas alamedas (corredores verdes) de árvores de grande porte na parte Norte na exploração e na
zona de separação entre o Olival Tradicional e a futura Vinha;

• a existência de maciços arbóreos nas folhas mais a Norte da exploração que por si só já são grandes elementos de foco
ecológico mas também contém pequenos bosquetes na sua base que beneficiam não só a fauna existente como promove
a ação dos agentes polinizadores

Extensivo minimalista e densidade animal baixa
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 30
• Árvores em linha - 6
• Árvores isoladas - 1
• Charcas - 7
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 2
• Linha de água e vegetação ripícola - 13
• Margem de campo
• Pastagem - 4
• Monumento - 3
• Pousio
• Sebe - 2
• Terra arável - 9
• Valas
• Bosquete - 31

Área: 600 ha
EFAs: 108

Extensivo minimalista e densidade animal baixa
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• Agroflorestal - 30
• Árvores em linha - 15
• Árvores isoladas - 1
• Charcas - 7
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 2
• Linha de água | Buffer - 22
• Margem de campo - 3
• Pastagem - 4
• Monumento - 3
• Pousio
• Sebe - 5
• Terra arável - 8
• Valas
• Bosquete - 32

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico Área: 600 ha
EFAs: 132

Redução

• Terra Arável (redução de 12%) passou a 61,54 hectares

• Agroflorestal (redução de 0,1%) passou a 405,79 hectares

Implementação

• Árvores em Linha

Área: 1,62 hectares | Comprimento: 2314,46 metros

• Buffer | Orla Multifuncional

Área: 2,56 hectares | Comprimento: 5119,61 metros

• Margem de Campo

Área: 0,7 hectares | Comprimento: 2342,44 metros

• Sebes

Área: 0,87 hectares | Comprimento: 2348,45 metros

Extensivo minimalista e densidade animal baixa



Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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• É uma exploração localizada no concelho de Fronteira assim
como na freguesia de Fronteira. É composta por duas
propriedades; a maior intitulada Pegos da Pedra com uma
área de 1373,18 hectares; enquanto que menor é intitulada
Herdade dos Pintos e tem uma área de 336,71 hectares. A
nível de ocupação de solo; a “Herdade dos Pintos” é
composta maioritariamente por zonas Eucalipto, Sobro e de
Azinho.

• É de realçar que nesta propriedade grande parte das áreas
são de um projeto 2080 (regime de ajudas às medidas
florestais na agricultura) com Sobreiros, uma folha
totalmente limpa e ainda uma pequena zona de Olival; os
“Pegos da Pedra” – já é algo mais composto, visto que
a área é 4 vezes maior que a “Herdade dos Pintos” – é
composta maioritariamente por zonas de Montado de
Sobreiro e de Azinho, zonas de cereais com regadio (9
pivots), um olival intensivo (26 hectares + 9 hectares), zonas
limpas, barragens naturais que fazem a captação natural das
águas das ribeiras (para o aproveitamento no verão) e ainda
um eucaliptal.
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No que toca às boas práticas em causa, realça-se;
▪ Aproveitamento dos resíduos dos pivots que vão ser depositados à estação de

tratamento de resíduos que existe na extrema noroeste da exploração;
▪ A melhoria da fertilidade e da estrutura do solo através da aplicação de estrume de

galináceo rica em fósforo e outros nutrientes para além de uma boa prática de
rotações culturais;

▪ A existência de bosquetes um pouco por toda a exploração que promove os serviços
de polinização;

▪ Utilização de culturas de cobertura nas entre linhas do olival;
▪ O uso de protetores nas árvores;
▪ Manutenção das galerias ripícolas;
▪ Conjunto de três barragens construídas pelos proprietários que são a origem para a

água de rega dos pivots e da área do regadio;
▪ Charcas e furos com recurso a bombas acionadas por energia solar em todas as

parcelas pastoreadas pelo gado bovino;
▪ O efetivo bovino é todo de raça autóctone bovina Alentejana em linha pura sendo a

sua comercialização assegurada pela Organização de Produtores Carnalentejana, SA;
▪ Os cereais de pragana, trigos moles, trigos duros e cevadas dísticas são todas objeto

de comercialização com a marca Cereais do Alentejo através da Organização de
Produtores, Procereais, Lda;

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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A nível de elementos paisagísticos de foco ecológico realça-se;

▪ a existência das diversas barragens naturais e galerias ripícolas que estão muito bem mantidas e cobertas de área vegetal (todas as linhas
de água estão protegidas e os animais tem um acesso facilitado ao mesmo) onde foi possível a observação de diferentes aves;

▪ a presença de alguns maciços isolados na parte mais a Sul (“Pegos da Pedra”);

▪ a existência de pequenos bosquetes um pouco por toda a exploração com especial enfoque nos cantos dos pivots que tal como os
proprietários referiram têm contribuído bastante quer para o controlo natural de pragas, quer para fonte de alimento para insetos, quer
para refúgio para a fauna existente quer para a promoção dos agentes polinizadores.

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 11
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 1
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia - 1
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 8
• Linha de água e vegetação ripícola - 4
• Margem de campo - 3
• Pastagem - 3
• Monumento
• Pousio
• Sebe - 7
• Terra arável - 3
• Valas
• Bosquete - 6

Área: 336,71 ha
EFAs: 47

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 11
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 1
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia - 1
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 10
• Linha de água | Buffer - 20
• Margem de campo - 14
• Pastagem - 3
• Monumento
• Pousio
• Sebe - 13
• Terra arável - 3
• Valas
• Bosquete - 6

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área: 336,71 ha
EFAs: 82

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 49
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 9
• Culturas de cobertura - 2
• Culturas em talhadia - 4
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 13
• Linha de água e vegetação ripícola - 58
• Margem de campo - 10
• Pastagem - 33
• Monumento
• Pousio - 11
• Sebe - 2
• Terra arável - 15
• Valas
• Bosquete - 55

Área: 1373,18 ha
EFAs: 261

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 49
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 9
• Culturas de cobertura - 2
• Culturas em talhadia - 4
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 13
• Linha de água | Buffer - 58
• Margem de campo - 27
• Pastagem - 33
• Monumento
• Pousio - 1
• Sebe - 2
• Terra arável - 15
• Valas
• Bosquete - 62

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área: 1373,18 ha
EFAs: 318

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área total: 1709,89 ha
EFAs total: 400

Redução

• Terra Arável (redução de 5%) passou a 243,85 hectares

• Pousio (redução de 49%) passou a 15,60 hectares

• Pastagens (redução de 4%) passou a 322,15 hectares

Implementação

• Bosquetes

Área: 10,65 hectares | Comprimento: 208541,84 metros

• Buffer | Orla Multifuncional

Área: 21,32 hectares | Comprimento: 30759,83 metros

• Margem de Campo

Área: 10,01 hectares | Comprimento: 27940,49 metros

• Sebes

Área: 3,28 hectares | Comprimento: 8658,84 metros
Pormenor Proposta – “Pegos Pedra” Pormenor Proposta – “Herdade dos Pintos”

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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• É uma exploração localizada no concelho de Benavente e na freguesia de Samora
Correia. Tem uma área de 475 hectares e tem um conjunto de valências que são
facilmente identificáveis – quer seja a sua proximidade do estuário do Tejo, a sua
proximidade da cidade de Lisboa ou o montado existente – e que consequentemente
lhe atribui um carácter equilibrado; e influenciam tanto a exploração agrícola como a
biodiversidade. É praticada uma agricultura intensiva sustentável (agricultura de
precisão) sendo as principais culturas o Milho, o trigo, a cevada e a ervilha (para
fresco); enquanto que no que toca à exploração de gado esta é extensiva em sistema
agrosilvopastoril com raças autóctones que incluem tanto gado bovino (raça
Brava) como gado equino (Puro sangue Lusitano).

• A exploração é composta por três polígonos independentes sem ligação: o maior, (que
se encontra mais a Sul) que contém dois pivots, uma pequena área florestada, e ainda
uma extensa área de Montado; um polígono intermédio (parte central da exploração)
que divide a sua área entre culturas temporárias (um pivot maior com aproveitamento
dos cantos para outras culturas e ainda outro pivot mais pequeno) e área de Montado
(quase 50% 50% em termos de área entre as duas ocupações de solo); e um polígono
mais pequeno situado a Noroeste mais perto do estuário do Tejo composto por quatro
sub-polígonos com diferentes ocupações de culturas temporárias.

Intensivo pecuária e extensivo agrícola



18/05/2021 BPA.Eco – Identificação de Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas 78

A nível de elementos paisagísticos de foco ecológico e de boas práticas em causa realça-se;

▪ a existência de uma extensa área de Montado bem cuidado e mantido

▪ a existência de pequenos bosquetes um pouco por toda a exploração que; promovem a conectividade entre outros
habitats terrestres; promovem os serviços de polinização; servem de controlo natural de pragas

▪ linhas de água muito bem mantidas e cobertas de área vegetal

▪ o aproveitamento dos cantos dos pivots com diferentes culturas - nomeadamente culturas fixadoras de azoto - que
não só promovem a biodiversidade como agem como controladores naturais de pragas.

▪ balanço energético zero, uma vez que dispões de dois parques fotovoltaicos, que produzem a totalidade da energia
utilizada na exploração.

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 38
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 2
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 15
• Linha de água | Buffer- 14
• Margem de campo - 17
• Pastagem
• Monumento
• Pousio
• Sebe - 1
• Terra arável - 11
• Valas - 6
• Bosquete - 8

Área: 475 ha
EFAs: 112

A

B

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal - 38
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas - 2
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta - 15
• Linha de água | Buffer- 37
• Margem de campo - 17
• Pastagem
• Monumento
• Pousio
• Sebe - 1
• Terra arável - 11
• Valas - 6
• Bosquete - 8

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área: 475 ha
EFAs: 135

Redução

• Terra Arável (redução de 3,38%) passou a 120,33 hectares

Implementação

• Buffer | Orla Multifuncional

Área: 16,8 hectares | Comprimento: 9579,64 metros

• Margem de Campo

Área: 11,71 hectares | Comprimento: 5808,83 metros

Pormenor Proposta
A

Pormenor Proposta
B

Intensivo pecuária e extensivo agrícola
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• É uma exploração localizada no concelho de Beja e na União das Freguesias de
Beja (Santiago Maior e São João Baptista). Tem uma área aproximada de 172
hectares (140 hectares correspondem à sua área útil – sendo que 100 hectares
são regados). A nível de condicionantes não existe qualquer Zona de Proteção
Especial assim como nenhum Sítio de Interesse de Conservação.

• Tal como o nome indica é uma exploração que está dirigida para a produção
intensiva de alimentos em que a sua ocupação de solo é maioritariamente
milho, girassol, cebola e olival em sebe. A exploração é caracterizada por dois
polígonos separados por uma estrada nacional a meio e com dois pivots. O
polígono da parte Norte é caracterizado por ter três pivots (com diferentes
dimensões), os seus respetivos cantos e uma área social; o polígono mais a Sul
é caracterizado por uma área de Olival.

A nível de elementos paisagísticos de foco ecológico e de boas práticas em causa 
realça-se;

• a existência de superfícies de interesse ecológico (sem vegetação ou qualquer 
intervenção) nos cantos dos pivots situados no polígono Norte

• a existência de enrelvamento na entrelinha no olival no polígono Sul

• a não existência de limites físicos com as explorações vizinhas que promove a 
ligação com outros habitats naturais/seminaturais externos à exploração
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal
• Árvores em linha
• Árvores isoladas
• Charcas
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta
• Linha de água e vegetação ripícola - 1
• Margem de campo - 13
• Pastagem
• Monumento
• Pousio - 3
• Sebe
• Terra arável - 22
• Valas - 1
• Bosquete - 1

Área: 172 ha
EFAs: 41

Intensivo agrícola
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Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

• Agroflorestal
• Árvores em linha - 5
• Árvores isoladas
• Charcas
• Culturas de cobertura
• Culturas em talhadia
• Culturas fixadoras de azoto
• Floresta
• Linha de água | Buffer- 19
• Margem de campo - 24
• Pastagem
• Monumento
• Pousio
• Sebe - 2 
• Terra arável - 11
• Valas - 1
• Bosquete - 10

Propostas de Intervenção - Cenário "Boas Práticas"

Árvores em Linha Bosquetes Buffer - Orla Multifuncional Margem de Campo Sebes

Área: 172 ha
EFAs: 72

Redução

• Terra Arável (redução de 13,55%) passou a 135,48 hectares

• Pousio (redução total de 5,72 hectares)

Implementação

• Árvores em Linha

Área: 0,80 hectares | Comprimento: 1160,35 metros

• Buffer | Orla Multifuncional

Área: 4,51 hectares | Comprimento: 4665,09 metros

• Bosquete

Área: 20,45 hectares

• Margem de Campo

Área: 1,02 hectares | 4087,74 metros

• Sebes

Área: 0,17 hectares | Comprimento: 437,86 metros

Intensivo agrícola
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Download Power Bi Desktop

• Estética da Paisagem
• Stock de Carbono (Biomassa)
• Controlo de Pragas (acima do solo)
• Polinização
• Erosão do Solo
• Biodiversidade (Índice de Shannon)

Os resultados da “EFA Calculator”,  para ambos os modelos,  
foram compilados para uma base de dados única e 
desenvolveram-se uma série de “dashboards” dinâmicos por 
forma a analisar os resultados de cada um dos SE e a 
biodiversidade de cada uma das cinco tipologias envolvidas. 

A consulta destes resultados podem ser feita através da aplicação 
gratuita Power BI Desktop que deve ser instalada. 
Além dos resultados para cada um dos SE, ainda existem 
“dashboards” adicionais com tabelas resumo. 

Nas páginas seguintes do relatório apresenta-se uma análise 
critica dos vários resultados gerados. 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/downloads/
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Índice 12,89 2544,37 7161,26 1248,04 -1358,6

(Índice/ha-1) Médio 0,12 4,58 4,33 2,94 -7,94

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

-1 500,00

-500,00

500,00

1 500,00

2 500,00

3 500,00

4 500,00

5 500,00

6 500,00

7 500,00

Es
té

ti
ca

 d
a 

P
ai

sa
ge

m
 (

ín
d

ic
e

 h
a-

1
)

Es
té

ti
ca

 d
a 

P
ai

sa
ge

m
 (

ín
d

ic
e

)

O valor negativo da exploração
corresponde à soma dos fatores negativos
que porventura, respetivamente, têm os
scores mais negativos da estética;
contexto urbano envolvente (>20%
urbano, nos 500m envolventes),
perturbações visíveis na linha de
horizonte (<1km) e nível de ruído soro
(muito barulho [65db] – ao lado de uma
estrada nacional perto de um aglomerado
urbano.

O valor residual desta exploração,
corresponde à ausência total ou
área reduzida de estruturas de foco
ecológico com grandes valores de
estética. A EFA com maior nível de
estética é o “Pousio” com um índice
total de 6,82 (aproximadamente
52%).

A exploração Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola apresenta o valor mais elevado (e
destacado) de estética da paisagem nomeadamente pela sua área total e pela extensas
áreas de estruturas de foco ecológico com alto valor estético – Agroflorestal, Pastagens e
Floresta.

A exploração Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa apresenta um maior valor de
estética da paisagem por hectare do que a exploração Intensivo Pecuária e Extensivo
Agrícola, porque o rácio de área Agroflorestal (estrutura de foco ecológico com um dos
maiores valores de estética) face à área total da exploração é bastante superior, 73% e 43%
respetivamente.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

C(t) total 247,96 6917,62 23659,78 4910,16 350,65

C(t/ha-1) Médio 2,256768916 12,44808741 14,30072129 11,57842095 2,049185206
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A exploração Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola apresenta os maiores valores de stocks de carbono (biomassa) visto
que tem extensas áreas de estruturas com elevados valores de biomassa: aproximadamente 720 hectares de
Agroflorestal/Montado (10.823,9 t C ha-1), aproximadamente 167 hectares de Floresta (10,271,34 t C ha-1) e
aproximadamente 10 hectares de Bosquetes (654,1 t C ha-1). As explorações Extensivo Minimalista e Densidade Animal
Baixa e Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária apresentam valores de biomassa médios por hectare próximos da
exploração Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola visto que o rácio de área ocupada (face ao total da exploração) por
estruturas ecológicas (com valores elevados de biomassa) é bastante elevado;
• Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa – 73,11% corresponde a Agroflorestal (biomassa – 6095,01 t C ha-1)
• Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária – 62,87% corresponde a Agroflorestal (biomassa – 3999,41 t C ha-1)

As explorações Agricultura de Conservação e Intensivo Agrícola têm os
valores mais baixos de stocks de carbono (biomassa) visto que ambas são
maioritariamente compostas por “Terra Arável”, estrutura essa que contêm
baixos valores de Biomassa (2,2 t C ha-1). Por outro lado nestas explorações
não existem estruturas de foco ecológico com grandes valores de Biomassa
como bosquetes/floresta, agroflorestal ou sebes.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Índice 406,27 106,78 381,84 450,74 112,75

(Índice/ha-1) Médio 2,8 0,12 0,16 0,78 0,37
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A exploração Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária apresenta maiores valores para o controlo de pragas devido ao
mesmo racional aplicado na exploração de Agricultura de Conservação. Neste caso as estruturas que têm maior
expressão são as linhas de água e vegetação adjacente, agroflorestal e pastagens. O fato destas estruturas
apresentarem elevados valores de disponibilidade florística e não terem barreiras à terra arável, faz com o índice de
controlo de pragas seja bastante elevado. As “Margens de Campo” apresentam um valor de 109,92, as zonais
agroflorestais 99,64 e as linhas de água cerca de 78,21 de índice. O seu valor média por hectare decrescente porque as
margens de campo e as linhas de água e vegetação ripícola apenas representam, respetivamente, 4% e 0,7% do total da
área da exploração. Já no caso das estruturas agroflorestais, apesar de corresponderem a 62% da área total, existem
alguns polígonos que apresentam algumas barreiras (caminhos florestais, bosquetes, cursos de água) à terra arável.

A exploração Agricultura de Conservação apresenta o segundo maior
valor para o controlo de pragas acima do solo visto que existe uma
grande conectividade (ausência de quase nenhuma barreira) entre a
estrutura “Margem de Campo” e os polígonos de terra arável. Quanto
maior o comprimento do segmento adjacente/paralelo a terra arável
maior o índice; assim como a ausência de barreiras com a terra arável
faz aumentar o índice. Visto que as margens de campo estão quase na
totalidade adjacentes aos polígonos de terra arável, e não apresentam
qualquer tipo de barreiras, o seu valor de índice é inevitavelmente
elevado (198,33 índice de controlo de pragas acima do solo). O mesmo
racional se aplica às estruturas “Valas” e “Pousio”.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Índice 899,89 133,42 743,45 733,86 173,67

(Índice/ha-1) Médio 8,19 0,24 0,45 1,73 1,01
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A exploração “Agricultura de Conservação” apresenta os maiores

valores para a polinização e maiores valores para a polinização

média por hectare por causa da explicação que foi dada

anteriormente no controlo de pragas aéreas; os longos

comprimentos adjacentes a terras aráveis sem quaisquer tipos de

barreiras (cursos de água, bosquetes, caminhos florestais). As

margens de campo apresentam um índice de 586,18 enquanto que

as Valas e as áreas de Pousio, apresentam respetivamente 132,35 e

117,75. Apesar destas estruturas representarem aproximadamente

10% da área total da exploração, correspondem a 92% da

polinização total, pelo que se evidencia claramente a excelente

disposição espacial das mesmas, maximizando este índice.

A exploração “Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola” apresenta

elevados valores de polinização devido à estruturas das linhas de água e

vegetação ripícola (397,66) não só devido à sua colocação ideal ao longo

da terra arável, mas também pelos seus valores altos de diversidade

florística e suscetibilidade de nidificação. A exploração “Intensivo

Agrícola e Extensivo Pecuária” segue a mesma lógica com os elevados

valores das linhas de água e vegetação ripícola (buffer) e Margens de

Campo, 215,80 e 202,74 respetivamente. Em ambas as explorações o seu

valor médio é bastante mais reduzido que a exploração de “Agricultura

de Conservação”, porque as estruturas apresentam áreas com valores

reduzidos; no caso do “Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola” os

buffers correspondem apenas a 1,82% do total de área, enquanto que na

exploração “Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária” as estruturas

Buffer e Margem de Campo correspondem apenas a 4,79% do total da

área.

No caso da exploração “Extensivo Minimalista e Diversidade

de Animal Baixa” apesar de as estruturas agroflorestais,

terem uma grande disponibilidade florística, grande

suscetibilidade para a nidificação e de ocuparem 73% da área

total da exploração, o seu valor de índice de polinização é

muito baixo devido à existência de caminhos florestais que

servem de barreiras entre as áreas que podem ser aráveis.

Aliás as estruturas que apresentam maior índice de

polinização são os bosquetes (46,00), no entanto como são

de pequena dimensão (consequentemente

arestas/segmentos de pequena dimensão) o índice também

é de pequena expressão.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

C(t/ano) total 40,051 99,622 752,188 110,367 36,437

C(t ha-1 ano-1) Médio 0,36 0,18 0,45 0,26 0,21
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Como era espectável, as explorações com maior área tem maior erosão do solo comparativamente com as mais pequenas. Realça-se, como está explicado no capitulo metodológico, qualquer ocupação de solo

(agrícola ou arbustiva/arbórea) tem uma erosão associada (fator C). Esta pode ser maior ou menor em função da textura do solo, da distância do declive, ou da exposição solar e gradiente do terreno.

A exploração “Extensivo Minimalista e

Densidade Animal Baixa” apresenta o menor

valor de erosão do solo por hectare. Isto deve-

se ao facto de que a estrutura que tem maior

expressão na erosão ser a estrutura que tem

maior área também, 78,90 C(t/ano) em 406

hectares (sensivelmente 73% da área total da

exploração). Apesar de ser o maior valor para a

erosão acaba por ser diluído por uma extensa

área.

As explorações “Agricultura de Conservação” e “Intensivo

Agrícola” tem sensivelmente o mesmo valor para a erosão do

solo total, no entanto variam relativamente á erosão média por

hectare. A Terra Arável é em ambas as explorações a estrutura

que maior impacto tem na erosão (39,022 C[t/ha] Agricultura de

Conservação e 30,68 C [t/ha]), no entanto visto que a área

ocupada é significativamente menor e que a topografia do

terreno é menos homogénea, a exploração da “Agricultura de

Conservação” acaba por ter uma erosão de solo média por

hectare maior que a exploração de “Intensivo Agrícola”.

Como referimos no paragrafo introdutório, a exploração “Intensivo Pecuária e

Extensivo Agrícola” acaba por ter os maiores valores totais de erosão do solo

devido à sua complexidade paisagística e consequente número de estruturas de

foco ecológico (308 estruturas). A estrutura que tem maior impacto e que tem

maior expressão de área na exploração é o Agroflorestal. Só esta estrutura

representa um total de 385,076 C(t/ha) e um valor médio de 0,23 C (t/ha ano). A

outra estrutura que também tem alguma expressão, apesar de ser metade da

expressão média do Agroflorestal, são as Culturas em Talhadia com um total de

161,217 C(t/ha) que se traduz em 0,10 C(t/ha ano). As Culturas em Talhadia

apresentam um valor alto de erosão, porque são das estruturas com maior fator

cultural (C).
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Agricultura de Conservação
Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e Extensivo
Agrícola

Intensivo Agrícola e Extensivo
Pecuária

Intensivo Agrícola

Índice 0,37 0,39 1,29 0,47 0,4
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Como seria de esperar, a exploração Intensivo Pecuária e Extensivo

Agrícola é a exploração que apresenta o maior índice de diversidade de

habitat (índice de Shannon). O seu valor é o mais elevado e o mais

expressivo (comparando com as outras explorações) nomeadamente

devido à sua elevada complexidade e configuração paisagista – não só é a

exploração com maior diversidade de estruturas de foco ecológico (existe

um total de 11 estruturas diferentes) como é a exploração em que existe

maior conectividade entre diferentes estruturas, quer seja por estas

estarem adjacentes/contíguas umas às outras, ou por existirem estruturas

lineares que as ligam umas às outras.

A exploração Agricultura de Conservação apresenta o valor mais baixo de diversidade de

habitats visto que a sua complexidade paisagística não é tão grande. Apesar de existir uma forte

conectividade entre as diferentes estruturas de foco ecológico – nomeadamente devido à

presença de extensas margens de campo e valas – a pouca diversidade de estruturas faz com o

seu índice de diversidade de habitats não seja mais elevado. O mesmo se aplica para as outras

explorações. Quanto maior for a complexidade e configuração paisagística maior será o índice

de diversidade de habitat. No caso da exploração Extensivo Minimalista e Densidade Animal

Baixa era expectado que tivesse um valor mais elevado, devido à sua extensa área de Montado

(“Agroflorestal”). No entanto a existência de barreiras (cercas e estradas) entre as diferentes

áreas de montado quebra a sua conectividade.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista
e Densidade Animal

Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - Índice 12,89 2544,37 7161,26 1248,04 -1358,6

Boas Praticas - Índice 48,77 2063,71 7344,67 1256,54 -1182,27

Ponto de Partida -(Índice ha-1)Médio 0,12 4,58 4,33 2,94 -7,94

Boas Praticas - (Índice ha-1) Médio 0,44 4,69 4,44 2,96 -6,91
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De uma forma geral o índice da estética da paisagem

aumentou com a implementação fictícia das novas

estruturas de foco ecológico. Realça-se que na exploração

Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa o seu

valor decresce na totalidade, mas aumenta no seu valor

médio por hectare. Esta situação é explicada com a ligeira

redução de área de agroflorestal (estrutura bastante

expressiva na estética da paisagem) em detrimento da

implementação da estrutura de “árvores em linha” (outra

estrutura com grande potencial e expressão na estéticidade

da paisagem).

A exploração Intensivo Agrícola contínua a apresentar um

valor negativo (em função da sua envolvência) no entanto

com a inclusão das novas estruturas de foco ecológico

conseguimos aumentar significativamente o seu índice, sendo

é importante realçar o papel dos buffers (que no modelo das

boas práticas são orlas multifuncionais) e as margens de

campo.

No caso da exploração Agricultura de Conservação, exploração com

o segundo valor mais baixo do índice de estética da paisagem, a

inclusão das novas estruturas possibilitou um aumento percentual

total por hectare de 73%. Este aumento é explicado com a “extinção”

das áreas de pousio e a reconversão de uma parte da terra arável

nomeadamente em 6,64 hectares de Bosquetes. Esta tipologia de

estrutura passa a ser responsável por 64% do valor da estética da

paisagem e corresponde (sozinha) a 2,5 o valor inicial total da

estética da paisagem da exploração.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista
e Densidade Animal

Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - C (t) total 247,96 6917,62 23659,78 4910,16 350,65

Boas Praticas - C (t) total 762,71 7166,77 24390,18 4900,15 1586,77

Ponto de Partida - C (t ha-1) Médio 2,26 12,45 14,30 11,58 2,05

Boas Praticas - C (t ha-1) Médio 6,94 12,90 14,73 11,55 9,27
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Tal como na estética da paisagem o parâmetro de stock de carbono (biomassa) no solo aumenta em todas as explorações no geral. Realça-se as explorações Agricultura de Conservação e Intensivo Agrícola.

A exploração Agricultura de Conservação tem um crescimento exponential total na ordem dos 207%

em que o carbono total de biomassa presente na exploração passa de 247.96 toneladas para 762,71

toneladas de carbono. Este aumento advém numa primeira instância, da criação de 6,64 hectares de

bosquetes – que corresponde a 519,89 toneladas (68% do total de carbono na biomassa do cenário

das boas práticas – e numa segunda instância, sem o peso da primeira, mas ainda com alguma

expressão, à implementação de mais 0,6 hectares de “Árvores em linha” passando de 3,88 toneladas

de carbono para 12,84 toneladas de carbono. Realça-se que a área correspondente a Terra Arável

(leguminosas, trigo, cevada dística e trigo mole) passa de 215,99 toneladas para 210,40 toneladas de

carbono, ou seja, apesar de termos retirado uma pequena percentagem de terra arável, esta ainda

desempenha um papel preponderante no carbono da biomassa total da exploração.

A exploração Intensivo Agrícola é a exploração que apresenta o maior incremento de carbono na

biomassa, em que a exploração passa de 350,065 toneladas para 1586,77 toneladas de carbono – um

aumento percentual de 352%. Este aumento advém, numa primeira instância com maior expressão, na

implementação de aproximadamente 20,45 hectares – que corresponde a 1257,76 toneladas (79% do

dotal de carbono na biomassa do cenário das boas práticas – e numa segunda instância, sem o peso da

primeira instância mas ainda com alguma expressão, à implementação de 0,80 hectares de “Árvores em

Linha” – correspondente a um total de 12,0595 toneladas de carbono – e 4,51 hectares de “Buffers” (orlas

multifuncionais) – correspondente a 11,99 toneladas de carbono na biomassa do solo. Nesta exploração o

peso e o aumento de carbono na biomassa advém claramente na implementação de uma extensa área de

Bosquetes. Vale realçar que estes bosquetes são dispersos e encontram-se maioritariamente nas áreas

previamente ocupadas com pousio ou que eram caracterizadas como superfícies de interesse ecológico.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal

Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - Índice 307,52 68,06 264,97 330,72 62,81

Boas Praticas - Índice 406,27 106,78 381,84 450,74 112,75

Ponto de Partida -(Índice ha-1)Médio 2,8 0,12 0,16 0,78 0,37

Boas Praticas - (Índice ha-1) Médio 3,7 0,19 0,23 1,06 0,66
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Tal como nos outros índices, a implementação de novas estruturas de foco ecológico permitiu que o índice de controlo de pragas (acima do solo) aumentasse em todas as explorações. Este

aumento ocorre sobretudo com a implementação de estruturas lineares que quando instaladas perto de terras aráveis e pivots atraem predadores (como aves e morcegos) de potenciais

pragas.

Os maiores aumentos percentuais ocorreram na exploração Intensivo Agrícola (um aumento

de 79,5%) e Extensivo Minimalista Densidade Animal Baixa (um aumento de 56%). No caso

da exploração Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa o aumento ocorre com a

implementação de 5119,61 metros de “Buffers” (Orlas Multifuncionais) –25% do total do

índice – e de 2314,46 metros de “Árvores em Linha” – correspondente a 18% do total do

índice. No caso da exploração “Intensivo Agrícola” o aumento ocorre devido à

implementação de 10 hectares com um comprimento de 4087,74 metros de “Margens de

Campo” – correspondente a 44,36% do total do índice.

As explorações Agricultura de Conservação, Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola e Intensivo Agrícola

e Extensivo Pecuária são as que apresentam os valores mais elevados para o índice de controlo de pragas

visto que apresentam o maior número de estruturas de foco lineares adjacentes/contíguas a locais de

terra arável e pastagens. No caso da exploração Agricultura de Conservação o peso recai nas “Margens de

Campo” em que a implementação de mais 2916,15 metros faz com que esta estrutura passe a ter um valor

de índice de 303,68. No caso da exploração Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária a implementação de

mais 9579,64 metros (com uma área correspondente a 16,8 hectares) de “Buffer” (orlas multifuncionais)

mais do que duplica o índice e o seu peso, passa de 78,21 para 216,97 – este valor corresponde a 48% do

total do índice da exploração.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista
e Densidade Animal

Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - Índice 899,89 133,42 743,45 733,86 173,67

Boas Praticas - Índice 1069,73 242,38 1100,38 1070,13 330,14

Ponto de Partida -(Índice ha-1)Médio 8,19 0,24 0,45 1,73 1,01

Boas Praticas - (Índice ha-1) Médio 9,74 0,44 0,66 2,52 1,93
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O índice de polinização é potenciado em todas as explorações. Este incremento advém, numa primeira instância, dos elevados valores de disponibilidade florística e de disponibilidade de nidificação das estruturas que

implementamos, e numa segunda instância, da colocação ideal destas mesmas estruturas ao longo dos locais de terra arável sem que existam quaisquer barreiras físicas. Como referimos anteriormente e como pode

ser constatado pela equação do índice, a existência de barreiras físicas (parâmetro “B”), como cursos de água, bosquetes, caminhos florestais, faz com que o índice da polinização decresça drasticamente.

As explorações Intensiva Agrícola e Extensivo Minimalista e Densidade Animal Baixa, mais uma vez

apresentam os maiores aumentos percentuais, respetivamente 90% e 81%. As “Margens de Campo”

são a estrutura que causa maior impacto na exploração Intensivo Agrícola (correspondem quase a 50%

do total do índice). Estas estruturas, tem alguma diversidade florística (o solo é coberto por

regeneração natural), e foram todas projetadas ao longos dos pivots/polígonos de terra aráveis e entre

os pivots e as valas de drenagem (evitando ao mesmo tempo a dispersão potencial de pesticidas). Ou

seja, adjacentes a terra arável sem barreiras. No caso da exploração Extensivo Minimalista e Densidade

Animal baixa a explicação é a mesma, sendo que as estruturas mais expressivas para o índice são os

“Buffers” (orlas multifuncionais), as “Margens de Campo” e as “Árvores em Linha”. Estas estruturas

foram colocadas adjacentes ao longo da bordadura do olival tradicional e de uma zona de terra arável.

A exploração Agricultura de Conservação continua a ser a exploração com maior índice de polinização

média por hectare. A forte conectividade associada à ausência de barreiras físicas) entre as estruturas de

foco ecológico e a terra arável é potenciada com a implementação de novas estruturas com grandes

extensões de comprimentos de segmentos adjacentes/paralelos a terra arável. Estruturas essas que por

sua vez têm ainda valores de disponibilidade florística e disponibilidade de nidificação bastante maiores do

que o existente, como por exemplos os “Buffers” (orlas multifuncionais) – respetivamente 0,98 e 0,75 – ou

os bosquetes – respetivamente 0,93 e 0,91.

Grandes valores de disponibilidade florística e nidificação, associados a grandes extensões de

comprimentos de segmentos adjacentes/paralelos a terra arável e consequentemente associados a

ausência de barreiras físicas, originam estruturas com elevado índice de polinização.
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista
e Densidade Animal

Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - C(t/ano) total 40,05 99,62 752,19 110,37 36,44

Boas Praticas - C(t/ano) total 32,63 93,88 741,54 108,49 28,85

Ponto de Partida - C(t ha-1 ano-1) Médio 0,36 0,18 0,45 0,26 0,21

Boas Praticas - C(t ha-1 ano-1) Médio 0,3 0,17 0,45 0,26 0,17
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Relativamente aos outros índices, a implementação das estruturas de foco ecológico projetadas fez com a erosão decrescesse. Isto não é um aspeto negativo, mas sim positivo, visto que impedimos a perda de solo.

Todas as explorações decrescem a sua erosão do solo, mas os decréscimos percentuais mais expressivos são os das explorações Agricultura de Conservação e a exploração Intensivo Agrícola.

A exploração Agricultura de Conservação tem um decréscimo percentual de -18,52%,

passando de 40,05 para 32,63 toneladas de carbono, devido à reconversão de 2,5 hectares de

terra arável em outras estruturas de foco ecológico com valores de erosão do solo muito

mais baixos. As 6,813 toneladas de carbono correspondentes às terras aráveis decrescem

para um valor total de 0,333 toneladas – 0,0014 toneladas relativas a “Arvores em Linha”,

0,06 relativos a “Sebes”, 0,022 relativos a “Bosquetes”, 0,159 relativos a “Buffers” (orlas

multifuncionais) e 0,064 toneladas de carbono relativas a “Margens de Campo”.

A exploração Intensivo Agrícola tem um decréscimo percentual de -21,65%, passando de 36,44 para 28,85

toneladas de carbono devido à reconversão de 5,72 hectares de Pousio e de 21,23 hectares de terra arável

em outras estruturas de foco ecológico com valores de erosão do solo mais baixos. As 7,343 toneladas de

carbono, 2,305 correspondentes ao Pousio e 5,038 correspondentes a terras aráveis, decrescem para um

valor total de 0,147 toneladas de carbono – 0,02 toneladas relativas a “Árvores em Linha”, 0,002 relativo a

“Sebes”, 0,021 relativo a Bosquetes e 0,104 toneladas de carbono relativas a “Buffers” (orlas

multifuncionais).
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Agricultura de
Conservação

Extensivo Minimalista e
Densidade Animal Baixa

Intensivo Pecuária e
Extensivo Agrícola

Intensivo Agrícola e
Extensivo Pecuária

Intensivo Agrícola

Ponto de Partida - Índice 0,37 0,39 1,29 0,47 0,4

Boas Praticas - Índice 0,64 0,45 1,41 0,49 0,74
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A exploração Intensivo Pecuária e Extensivo Agrícola, continua a ser a

exploração com maior índice de biodiversidade, passando de 1,29 para 1,41.

Este aumento percentual de 9,30% advém de projetarmos a implementação

de mais estruturas lineares (herbáceas lineares e lineares lenhosas) que

ligam os diferentes habitats/ocupações de solo entre si e que permitem a

livre circulação de diferentes tipos de fauna. No caso das herbáceas lineares

– que representam cerca de 16% do índice – implementamos cerca de, 21,32

hectares de “Buffers” (orlas multifuncionais) numa extensão de 30km e

cerca de 10 hectares de “Margens de Campo” ao longo de 27 km. No caso

das Lenhosas lineares implementamos cerca de 3.28 hectares de “Sebes” ao

longo de 8 km de extensão. Ao aumentarmos ainda mais a complexidade e

configuração paisagística desta exploração conseguimos criar um local ideal

em que conseguimos ter uma boa produção agrícola/florestal que

compatível com a promoção da biodiversidade.

As explorações Intensivo Agrícola e Agricultura de Conservação, mais uma vez, apresentam os valores mais elevados de

evolução percentual, respetivamente 85% e 72,97%. Este grande aumento percentual justifica-se com o aumento da

complexidade paisagística e conectividade (a exploração Intensivo Agrícola passa de 41 para 72 estruturas de foco ecológico

enquanto que a exploração Agricultura de Conservação passa de 29 para 46).

No caso da exploração Intensivo Agrícola o aumento advém da implementação de 20,45 hectares de “Bosquetes” (estrutura

lenhosa), 1,02 hectares de “Margem de Campo” e 4,51 hectares de “Buffers” (ambas estruturas herbáceas lineares). Os dois

conjuntos de estruturas são de facto as mais significativas, a estrutura lenhosa representa cerca de 34% do total do índice,

enquanto que as estruturas herbáceas lineares representam cerca de 27%.

No caso da exploração Agricultura de Conservação, o aumento advém da implementação de 6,64 hectares de “Bosquetes”

(estrutura lenhosa), 2,85 hectares de “Buffers” e 0,7 hectares de “Margem de Campo” (ambas estruturas herbáceas lineares) e

0,21 hectares de Sebes (estrutura lenhosa linear).Os três conjuntos de estruturas são as mais significativas, a estrutura lenhosa

representa cerca de 26%, as estruturas herbáceas lineares 24% enquanto que a estrutura lenhosa linear representa cerca de

7,28%.
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Medidas de Políticas e Custos - Enquadramento
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Após um exaustivo trabalho de caracterização das explorações e de quantificação dos serviços dos

ecossistemas, foi dada relevância à identificação de políticas públicas e quantificar o seu custo.

As políticas a definir pretendem contribuir para a implementação das boas práticas identificadas e procuram

ser um marco na valorização e implementação de serviços dos ecossistemas nos sistemas extensivos de

sequeiro e/ou de regadio deficitário ou complementar, com impacto direto nas muitas explorações

agrosilvopastoris do nosso país.

É importante realçar que as explorações agrosilvopastoris são a tipologia de exploração mais presente na

realidade agrícola nacional e que abrangem uma % muito significativa do nosso território (de acordo com o

Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2016, do INE, representam 3,2 milhões de ha, ou seja, 89,1% da

Superfície Agrícola Utilizada), envolvendo um total de cerca de 200.000 explorações em todo o país.

De qualquer forma, procurou-se encontrar medidas que sejam aplicáveis a diferentes tipologias de explorações

em todo o território nacional, e para diferentes perfis de produtores agrícolas.

Antes de abordar as medidas propostas, que estão enquadradas no âmbito de um conjunto mais vasto de

propostas apresentadas pela ANPOC (e pela ANPROMIS) no âmbito do presente processo de reforma da PAC,

iremos fazer um breve enquadramento das bases dessa mesma reforma.
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Em 1 de junho de 2018, a CE apresentou as propostas de reforma da PAC para o período de 2021-27. Dada a

complexidade das negociações com o Parlamento Europeu e com o Conselho da UE, e na sequência da

aprovação dos valores da PAC para o período de 2021-2027, foi adotado um regulamento de transição para os

anos de 2021 e 2022 e adiada a entrada em vigor da nova reforma para 1 de janeiro de 2023.

Em termos orçamentais, a PAC contará, para o conjunto dos EM da UE27, com um orçamento de 387 mil

milhões de euros (a preços correntes), em que o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA; 1.º Pilar) da PAC

contará com 291,1 mil milhões de euros (75% do orçamento), enquanto que o Fundo Europeu Agrícola de

Desenvolvimento Rural (FEADER; 2.º Pilar), incluindo o financiamento a título do instrumento Next Generation

EU (instrumento criado para ajudar as zonas rurais a proceder às mudanças estruturais necessárias para atingir

os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da transição digital), terá alocado um total de 95,5 mil milhões de

euros, sendo que os EM poderão transferir até 25% das suas dotações entre pilares.

Para Portugal, o valor alocado para a PAC no período 2021-2017 é de cerca de 9 mil milhões de euros, estando

distribuídos de forma equivalente entre os dois pilares.
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As propostas da Comissão, que visam impulsionar um setor agrícola sustentável e competitivo, terão de

responder aos desafios colocados pelo Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), que em termos setoriais se

concretizam sobretudo através da estratégia do “prado ao prato” (Farm-to-Fork) e à estratégia de

biodiversidade. Para isso, a CE estabeleceu um conjunto de nove objetivos específicos.
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Nessas mesmas propostas, está um modelo de organização e de gestão da PAC que trazem algumas diferenças

face ao atual modelo, nomeadamente no facto de cada EM ter de estabelecer um Plano Estratégico da PAC

(PEPAC), tendo os mesmos de serem aprovados pela CE, mas que terão de prever um modelo de monitorização

e avaliação do desempenho .

Esta forma de conceber as medidas de forma assimétrica entre

EM, tem a virtude de permitir cada EM adotar um modelo de

aplicação da PAC mais adequado à especificidade da sua

agricultura, mas também é um “passo atrás” no facto da PAC

se tratar de uma política comum e, portanto, uma política

aplicada de forma idêntica em todos os EM.

Na definição do PEPAC, cada EM terá de demonstrar, dentro de limites definidos pela CE, como pretende

aplicar os apoios do 1º e do 2º Pilar, e selecionar os tipos de intervenções que melhor se ajustam aos objetivos

definidos.
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Em termos de intervenções no 1.º Pilar, a principal diferença prende-se com a eliminação do “greening” e a sua

substituição pelos “Eco-regimes”.

Este “novo” instrumento passa a fazer parte da chamada “Nova Arquitetura Verde”.

A atual “Arquitetura verde” da PAC, integra as

Medidas Agroambientais (MAA), do 2º Pilar,

que são de aplicação voluntária por parte dos

agricultores e o “greening”, do 1º Pilar, de

aplicação obrigatória por parte dos agricultores,

sendo igualmente obrigatório o cumprimento das

regras de condicionalidade.

A “Nova Arquitetura Verde” irá conter medidas do “tipo” agroambiental, designadas, na proposta comunitária,

como Regimes clima/ambiente, integradas no 2º Pilar e mantendo o carácter voluntário para os agricultores e

os referidos eco-regimes, no 1.º pilar, que também são de carácter voluntário para os agricultores (apesar de

obrigatório para os EM) e a introdução de regras de condicionalidade mais abrangentes, o que na

prática irá conduzir a que algumas das MAA atuais sejam “absorvidas” por estas regras
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Segundo a proposta da CE, estes Eco-regimes” serão exclusivos dos agricultores ativos (genuine farmers, na

redação inglesa) que se comprometam com práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente, que

terão de responder aos três objetivos específicos da PAC definidos para este domínio:

▪ Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável

▪ Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais, como a água, os solos e o ar

▪ Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens

Recentemente, a CE divulgou um documento em que aponta exemplos de eco-regimes que respondam às

áreas de ambiente, clima e bem-estar animal ao abrigo dos PEPAC.

Dos exemplos referidos, destacamos alguns que foram apontados ao longo deste trabalho:

▪ Buffers geridos de forma sustentável na exploração

▪ Criação e manutenção de características da paisagem acima da condicionalidade

▪ Plano de gestão das características da paisagem

▪ Faixas de prevenção da erosão e quebras do vento

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
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Dado o projeto BPA.Eco ter um desenvolvimento temporal que coincidiu com o processo de reforma da Política

Agrícola Comum, foi inevitável que a ANPOC (em parceria com a ANPROMIS) tivesse apresentado um conjunto

mais vasto de propostas de política, ao Ministério da Agricultura, na defesa do setor dos cereais em Portugal.

Essas propostas, no que está relacionado com a Nova Arquitetura Verde dizem respeito, incluíam as seguintes

medidas:

▪ Medida 01: Agricultura de conservação ou regenerativa

▪ Medida 02: Cobertura do solo

▪ Medida 03: Promoção de áreas de refúgio de biodiversidade

▪ Medida 04: Modo de Produção Integrada +

▪ Medida 05: Promoção do aumento da eficiência no uso dos recursos (agricultura de precisão)

Com esse enquadramento, as medidas equacionadas neste projeto tiveram de se “encaixar” nestas linhas

orientadoras, pelo que nos centrámos em detalhar opções de política que procurassem detalhar com mais

detalhe as medidas de “Promoção de áreas de refúgio de biodiversidade”.

Para tal, e antes das mesmas serem apresentadas, procurámos quantificar os valores associados à instalação e

manutenção de cada uma das estruturas de foco ecológico referidas neste projeto.
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Instrumentos

ÁRVORES EM LINHA

FLORESTA

MARGENS CAMPO

BUFFER

SEBE

INVESTIMENTO 
INICIAL

12 €/m

600 €/ha

70 €/ha

7,5 €/m

MANUTENÇÃO

1 €/m

25 €/ha

0,024 €/m

30 €/ha

0,4 €/m

CUSTO 
ANUALIZADO 

(Inv/5 + Manut)

3,4 €/m

145 €/ha

0,024 €/m

44 €/ha

1,9 €/m
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Medida Promoção de áreas de foco ecológico Tipologia Eco-regime

Objetivos da 
Medida

Constituir, em cada exploração, áreas específicas para a instalação e manutenção de áreas de foco ecológico.
As áreas de foco ecológico (AFE) podem ser definidas como áreas da exploração onde se realizam práticas agrícolas benéficas para o clima e para o meio ambiente. Estas áreas têm como 
objetivo promover os serviços dos ecossistemas e a biodiversidade.

Compromissos

Os compromissos dividem-se em medidas de instalação e 
medidas de manutenção de estruturas de foco ecológico:
▪ INSTALAÇÃO DE ÁREAS DE FOCO ECOLÓGICO (Herbáceas)

Instalação de estruturas de foco ecológico de caráter anual, 
que gerem efeitos positivos nos serviços dos ecossistemas, 
nomeadamente “Margens de Campo” e “Buffer”

▪ MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE FOCO ECOLÓGICO
Manutenção de estruturas de foco ecológico existentes na 
exploração. As estruturas terão de estar georreferenciadas.
Nestas estruturas incluem-se: 
▪ Áreas agroflorestais
▪ Árvores em linha
▪ Árvores isoladas
▪ Bosquetes
▪ Buffer
▪ Floresta
▪ Lagos/charcas
▪ Margens de campo
▪ Monumentos
▪ Pousio
▪ Sebes
▪ Valas

As áreas de foco ecológico deverão estar inseridas num Plano 
de Gestão da Biodiversidade, que pode ser individual, 
coletivo ou regional

Formas de 
remuneração

Esquema de pagamento distinto para as duas medidas previstas:
▪ do tipo cobertura de custos para a Instalação e perda de rendimento
▪ do tipo top-up para a manutenção
Para além disso, deverá ter uma discriminação positiva se forem integradas num Plano de Gestão da 
Biodiversidade coletivo ou regional.
Instalação (Custos a considerar para cálculo do valor a compensar):
▪ Buffer:
▪ Instalação anual: 220€/ha | Perda de rendimento: 500€/ha

▪ Margens de campo:
▪ Custo anual: 75€/ha | Perda de rendimento: 500€/ha

As áreas mínimas destas estruturas devem ser de 1.000 m2.
As áreas máximas ficam limitadas a 10% do total da Superfície Elegível em cada parcela.

Valor proposto

Instalação
▪ Buffer: Pagamento no valor de 720 €/ha
▪ Margens de campo: 575€/ha
Se a instalação destas áreas de foco ecológico estiver integrada num Plano de Gestão da Biodiversidade coletivo ou 
regional, este valor será majorado em 10%.

Manutenção
Pagamento top-up, a acrescer aos valores dos direitos de Pagamento Base. A % mínima de áreas de 
foco ecológico identificadas deverá ser de 7% da Superfície Elegível. 
Deverão ser criadas regras para estabelecer a manutenção mínima a realizar nestas áreas. Como 
referência, propõem-se os seguintes níveis de pagamento top-up, a acrescer aos valores dos direitos de 
PB.
Estes valores poderão ser majorados em 10%, 
se integrados num Plano de Gestão da 
Biodiversidade coletivo ou regional. > 7% e < 10% ≥ 10%

Top-up 40 €/ha de PB 50€/ha de PB

Área de foco ecológico (% da SE)
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Medida Promoção de áreas de foco ecológico Tipologia Regime Clima/Ambiente 

Objetivos da 
Medida

Constituir, em cada exploração, áreas específicas para a instalação de áreas de foco ecológico de carácter plurianual.
As áreas de foco ecológico (AFE) podem ser definidas como áreas da exploração onde se realizam práticas agrícolas benéficas para o clima e para o meio ambiente. Estas áreas têm como 
objetivo promover os serviços dos ecossistemas e a biodiversidade.

Compromissos

Os compromissos dividem-se em diferentes estruturas de 
foco ecológico, de carácter plurianual, a instalar:

▪ ÁRVORES EM LINHA
Conjunto de árvores que se dispõem todas em linha reta 
acabando por criar o efeito estético e visual de uma 
alameda de árvores/corredor verde. Deve ser estabelecida 
uma dimensão mínima (150 m = percentil 25)

▪ SEBES
Conjuntos de pequenas árvores e/ou arbustos plantados a 
distâncias suficientes (formam uma barreira compacta) que 
podem desempenhar a função de compartimentação, 
bordadura e elemento estruturante e ornamental da 
paisagem. Deve ser estabelecida uma dimensão mínima 
(140 m = percentil 25)

▪ BOSQUETES
Grupos de árvores de pequeno porte/arbustos que estão 
interligados uns com os outros através da sobreposição das 
suas copas. Deve ser estabelecida uma dimensão mínima 
(5.800 m2 = percentil 25)

As áreas de foco ecológico deverão estar inseridas num Plano 
de Gestão da Biodiversidade, que pode ser individual, 
coletivo ou regional

Formas de 
remuneração

Esta Medida deverá compensar os custos de instalação, de manutenção e de perda de rendimento associados à 

criação destas estruturas. Para além disso, deverá ter uma discriminação positiva se forem integradas num Plano de 

Biodiversidade coletivo ou regional.

ÁRVORES EM LINHA

Custos a considerar para cálculo do valor a compensar:

▪ 200€/100 metros de instalação

▪ 100€/100 metros de manutenção anual (ano 2 e seguintes)

▪ 35€/100 metros de perda de rendimento anual

▪ TOTAL: 775€/100 metros de comprimento (5 anos)

SEBES

Custos a considerar para cálculo do valor a compensar:

▪ 400€/100 metros de instalação

▪ 75€/100 metros de manutenção anual (ano 2 e seguintes)

▪ 25€/100 metros de perda de rendimento anual

▪ TOTAL: 825€/100 metros de comprimento (5 anos)

BOSQUETES

Custos a considerar para cálculo do valor a compensar:

▪ 600€/1.000 m2 de instalação

▪ 100€/1.000 m2 de manutenção anual (ano 2 e seguintes)

▪ 50€/1.000 m2 de perda de rendimento anual

▪ TOTAL: 1.250€/1.000 m2 (5 anos)

Valor proposto
Como referência, propõem-se os seguintes valores 
de pagamento anual, para compromissos de 5 anos, 
com regras para a sua manutenção.

Individual
Coletivo ou 

regional

Árvores em linha

(por cada 100 m)

Sebes

(por cada 100 m)

Bosquetes

(por cada 1.000 m2)
250€/ano 275€/ano

AFE

Plano de Gestão da Biodiversidade

155€/ano 170,5€/ano

165€/ano 181,5€/ano



111

LISBOA: Rua da Junqueira, 61 G, Piso 1 - Sala 3. 1300-307 Lisboa

BEJA: Rua Fernando Namora, nº28, 1ºEsq. 7800-502 Beja

Tel:  (+351) 213 629 553 | Fax:  (+351) 213 621 091

Email: consulai@consulai.com

www.consulai.com

www.facebook.com/consulai 


