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Agricultura e Alterações Climáticas

As emissões e o sequestro em sistemas agrícolas dependem das escolhas feitas pelos agricultores sobre 
que espécies cultivar, mas também sobre a forma como cada cultura e o solo onde esta cresce são geridos. 

A fotossíntese permite que as plantas absorvam CO2 da atmosfera e o usem para produzir as suas raízes, 
caules e folhas, isto é, o transformem em biomassa. Ao contrário do que ocorre nas florestas, os níveis de 
biomassa em agricultura são geralmente pequenos, uma vez que as culturas tendem a ser colhidas após 
curtos períodos, com frequência menos que um ano. Assim, o sequestro anual (crescimento de biomassa) 
é geralmente compensado por emissões anuais (produto e resíduos das culturas) com aproximadamente 
a mesma ordem de grandeza. Exceções incluem culturas permanentes lenhosas, como os olivais, vinhas, 
fruteiras e os sistemas agroflorestais, que contêm níveis de carbono mais elevados e podem acumular 
biomassa ao longo do tempo. Quebra-ventos lenhosos e sebes vivas em torno de campos agrícolas podem 
também conter quantidades significativas de biomassa.

À medida que as plantas são colhidas, podadas ou morrem, o processo de decomposição natural é iniciado. 
Durante este processo, uma parte do carbono é libertado para a atmosfera como CO2 através da respiração, 
enquanto o carbono restante é convertido em matéria orgânica do solo, compostos orgânicos que podem per-
manecer no solo por períodos de tempo que variam entre alguns meses até séculos. Existem enormes quan-
tidades de carbono armazenado no solo. Estima-se que no Mundo existam cerca de 1.500 GtC1 armazenados 
no solo, o que é mais do que a soma de carbono presente na atmosfera (760 GtC) e na vegetação (560 GtC). 

Existe uma dimensão dinâmica no carbono no solo e, ao longo do tempo, os solos podem ganhar ou perder 
carbono dependendo do balanço entre ganhos (novos materiais orgânicos vegetais a animais adicionados ao 
solo) e perdas (decomposição de matéria orgânica, erosão, etc.). Assim, a acumulação ou perda de carbono 
num solo em concreto é determinado pela taxas de novas adições e subtrações. A velocidade da decompo-
sição depende de muitos fatores incluindo temperatura e precipitação, disponibilidade de água no solo, a 
composição do material orgânico e a gestão de solo praticada. A velocidade de acumulação depende do tipo 
de cultura, mas também de certas decisões de gestão, como a exportação dos resíduos das culturas ou a 
sua incorporação na parcela, ou de decisões sobre o uso de fertilizantes minerais ou orgânicos.

Em geral, os processos que levam à perda de carbono no solo ocorrem mais rapidamente do que os processos que 
levam à sua acumulação, o que significa que é relativamente fácil e rápido degradar um solo, mas leva muito tempo 
e esforço para restaurar um solo degradado e, mais ainda, para “fazer” novo solo. Isto enfatiza a importância de 
gerir os solos de forma adequada; precisamos de maximizar as oportunidades para remover carbono da atmosfera 
no solo e de minimizar as possibilidades de perder o carbono já armazenado de volta para a atmosfera.

Dióxido de Carbono (CO2), é o principal gás com efeito de estufa a está envolvido em todos os processos que 
levam à acumulação (sequestro) e à perda (emissões) de biomassa e matéria orgânica do solo. Adicional-
mente, existem outros gases que também são relevantes: Óxido Nitroso (N2O) é libertado com a decompo-
sição de matéria orgânica e com o uso de fertilizantes azotados; Metano (CH4) é produzido nos solos sob 
condições anaeróbicas (ex. arrozais, solos alagados). O N2O e o CH4 são também emitidos durante a queima 
de resíduos das culturas ou em incêndios. Estes gases são emitidos em quantidades muito menores do que 
o CO2, mas as suas consequências para as alterações climáticas são muito significativas, uma vez que 1 tN2O 
tem o mesmo potencial de aquecimento global do que 298 tCO2 e 1 tCH4 é equivalente a 25 tCO2.

Mitigação e adaptação são estratégias diferentes mas complementares para lidar com as alterações climáticas. 
Enquanto que as estratégias de mitigação são desenhadas com o objetivo de reduzir emissões das práticas 
agrícolas e/ou aumentar o sequestro, as estratégias de adaptação são desenhadas para permitir que os sistemas 
agrícolas se adaptem melhor às alterações climáticas. Contudo, é importante notar que a agricultura é um 
sector no qual muitas estratégias servem simultaneamente ambos os objetivos.

1 1 GtC = 1 Giga tonelada de carbono = 1,000,000,000 toneladas de carbono
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Projeto Life MediNet 

Introdução

A medição de emissões e remoções de gases de efeito de estufa na agricultura é particularmente difícil. 
Olhando para os Inventários Nacionais de Emissões atuais publicados pelos países do Mediterrâneo vemos 
que o reporte de agricultura e pastagens ainda está muito longe dos níveis de transparência, consistência, 
comparabilidade, completude e precisão que são exigidos pelo Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (IPCC). De facto, a informação atualmente reportada sobre solos e biomassa é muito incompleta 
ou não existe de todo. Mesmo quando algumas emissões são reportadas, estas são geralmente baseadas 
em metodologias e fatores de emissão extremamente simplificados. 

O Projeto LIFE MediNet foi um projeto preparatório financiado pelo Programa LIFE da União Europeia2 que 
abordou esse desafio. O seu principal objetivo foi: 

Melhorar a transparência, consistência, comparabilidade, completude e precisão do reporte  
de emissões e remoções da agricultura e pastagens nos países do Mediterrânio

Dado que as culturas praticadas e os sistemas de gestão nos vários países do Mediterrânio são similares, 
o MediNet viu uma oportunidade em consolidar a experiência e o conhecimento acumulado nesses países; 
em combinar essa informação com revisões bibliográficas e de bases de dados existentes na região para 
culturas / sistemas de gestão semelhantes; e em usar toda essa informação para explorar o uso de métodos 
comuns e/ou dados de referencia comuns que pudessem ser úteis e fáceis de usar por todos os Países na 
região. Estes esforços foram concentrados em três domínios:

 Dados de Atividade, i.e., enfoque em questões como: que culturas praticam os agricultores em cada ano?;  
 que métodos e sistemas de gestão são usados em cada ano e em cada cultura?; como mudam as   
 decisões dos agricultores ao longo do tempo? (i.e., existem áreas novas que são colocadas em produção?  
 áreas de agricultura que são abandonadas ou convertidas noutros usos? Alterações nas culturas usadas  
 de ano para ano? etc.).

 Biomassa, i.e., enfoque em questões como: quanta biomassa é típica de cada tipo de cultura?; 
 para a mesma cultura, como varia a biomassa ao longo do tempo?; como é afetada a biomassa por  
 diferentes decisões de gestão dos agricultores?

 Solos Minerais, i.e., enfoque em questões como: qual é o teor típico de carbono no solo em diferentes  
 tipos de cultura?; para a mesma cultura, como muda o teor de carbono no solo ao longo do tempo?;  
 como é afetado o teor de carbono do solo por diferentes decisões de gestão dos agricultores?

Esta procura de informação existente permitiu também ao MediNet a identificação e sistematização de lacunas 
de informação e investigação que podem orientar futuros projetos nesta área.

Os principais beneficiários da informação produzida pelo MediNet são as agências responsáveis pelo reporte 
de emissões de cada país. No entanto, esta informação pode também ser tratada ou usada para comunicação 
por muitos outros atores. O MediNet organizou dois Dias do Agricultor dirigidos às agências responsáveis pelo 
planeamento das políticas agrícolas e às organizações de agricultores.

2 http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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O Ciclo de Carbono na Agricultura

O IPCC3 descreve o ciclo de carbono na agricultura como uma série de reservatórios de carbono (diferentes 
formas sobre as quais o carbono está acumulado) e fluxos de carbono (processos que regulam a transferên-
cia de carbono entre diferentes reservatórios).

O ciclo é iniciado com a fotossíntese, um processo natural pelo qual o dióxido de carbono é removido da 
atmosfera e transformado em biomassa da planta. Este carbono acumula-se em toda a biomassa viva, isto é 
nas culturas que os agricultores escolhem, e inclui tanto a biomassa acima do solo (caules, folhas, sementes, 
frutos) como a biomassa abaixo do solo (raízes).

Contudo, à medida que as culturas crescem e atingem a maturidade são colhidas. A colheita resulta tanto no 
produto desejado (isto é no trigo, nas maçãs, nas alfaces, etc.) e que são geralmente extraídas da parcela, como 
em resíduos de cultura. Os resíduos são frequentemente deixados no campo e transformam-se em matéria 
orgânica morta. Como o destino de todo carbono “exportado” da exploração é difícil seguir, mas será eventu-
almente completamente emitido, o IPCC recomenda que esta “exportação” seja tratada como uma emissão no 
momento da colheita.

A matéria orgânica morta, deixada à superfície ou incorporada no solo, irá decompor-se, e no processo 
produzirá emissões de CO2 solo ou compostos de carbono, que por sua vez irão tornar-se parte da matéria 
orgânica do solo. Nalguns sistemas agrícolas os solos poderão ainda receber carbono adicional proveniente 
de fertilizantes orgânicos.

3 O IPCC é o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Entre outras atividades, o IPCC é responsável pela produção dos 
standards que os países têm de seguir quando calculam as suas emissões e sumidouros. O standard mais recente adoptado para este 
efeito são as 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

Figura 1: Ciclo de Carbono na Agricultura
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Estimar Emissões e Sumidouros na Agricultura 

As emissões ou sequestro anuais para um qualquer ano são o resultado de efeito líquido das dinâmicas de 
todos estes reservatórios e processos. O IPCC sugere dois métodos alternativos para estimar estas emissões 
/ sumidouros em agricultura:

→ Método de Alterações-de-Stock. Emissões ou sequestro = diferenças nos stocks em 2 anos consecutivos
→ Método dos Ganhos-Perdas. Emissões ou sequestro = soma de todos os ganhos e perdas de carbono que 
ocorreram num dado ano

Ambos os métodos são considerados equivalentes e, se corretamente aplicados, resultam nos mesmos 
resultados.

Figura 2: Métodos Alternativos do IPCC para Calcular Emissões e Sequestro
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Resultados MediNet sobre Dados de Atividade

O trabalho do MediNet sobre “dados de atividade” tentou responder a questões como: quais são as culturas 
escolhidas pelos agricultores em cada ano?; que métodos e sistemas de gestão são usados em cada cultura?; 
como mudam as decisões dos agricultores ao longo do tempo? (i.e., está a ocorrer um aumento de áreas 
agrícolas?; ou pelo contrário, áreas de agricultura que estão a ser abandonadas e convertidas noutros usos 
de solo? Há alteração nas culturas praticadas de ano para ano? etc.).

Este tipo de informação, embora muito importante, não está geralmente disponível num formato que possa 
ser facilmente usado para o cálculo de emissões e sumidouros. Igualmente, e de forma frequente, os países 
não têm informação recolhida especificamente para este efeito e têm de usar informação de indicadores 
relacionados ou combinar informação de diferentes fontes.

O MediNet tentou explorar vários conjuntos de dados europeus e que podiam ser de interesse para o cálculo 
de emissões. O enfoque em fontes europeias, ao invés de nacionais, é justificado pelos esforços feitos para 
que a produção desta informação em termos de consistência e comparabilidade entre países, que não existe 
necessariamente em fontes domésticas de informação. Outra característica importante é que esta infor-
mação seja produzida a intervalos previsíveis e regulares e que seja de acesso fácil aos responsáveis pelos 
inventários de emissões.

Dois grandes tipos de informação podem ser úteis para este objetivo: estatísticas e informação cartográfica. 
As estatísticas são geralmente obtidas a partir de questionários e inquéritos, enquanto a cartografia é geral-
mente obtida a partir de interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite, por vezes combinadas 
com visitas e validação de campo.

O MediNet identificou as seguintes fontes europeias de informação como potencialmente úteis para o cálculo 
de emissões:
 
→ Estatísticas → Informação Cartográfica

 • Estatísticas Agrícolas • CORINE Uso de Solo e Alterações de Uso de Solo 

	 •	Inquérito aos Pomares/Vinhas • LUCAS Inquérito ao Uso de Solo

	 •	Inquérito aos Métodos de Produção Agrícola • LPIS Sistema de Informação Parcelário 

	 •	Estatísticas de Agricultura Biológica

Em geral, a informação estatística é bastante completa e cobre todas as principais culturas. A duração das 
séries temporais não é geralmente longa o suficiente (é necessária uma série temporal desde 1970) e este 
problema tende a ser maior para os Estados-Membro que aderiram à União Europeia há menos tempo e que, 
em alguns casos, apenas começaram a recolha dessa informação após a adesão.

A informação estatística apenas permite inferior alterações líquidas de área (ex. “a área de olival aumentou 
500ha in 2002”). Isto é uma limitação porque estas alterações líquidas são geralmente resultado de ganhos 
e perdas de área envolvendo a mesma cultura e porque o perfil de emissões associado aos ganhos de área 
(ex. conversão de pastagem para olival) é muito diferente do perfil de emissões associado a perdas de área 
(ex. conversão de olival para pastagem). Outra limitação é a de que, nas culturas cuja área está a aumentar, 
não existe informação sobre a cultura ou uso de solo que foi substituído, o que afeta também o perfil de 
emissões.
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Contudo, a maior dificuldade com a informação estatística existente é a quase ausência de informação sobre 
práticas agrícolas e de gestão. O inquérito mais complete que existe (Inquérito aos Métodos de Produção 
Agrícola) cobre apenas um número limitado de práticas e, porque foi realizado apenas uma vez em 2010, não 
permite avaliar como estão a evoluir essas práticas ao longo do tempo.

A informação cartográfica existente também tem limitações para este objetivo.

O CORINE tem uma unidade mínima de 25ha (área cartografada como sendo “homogénea”), e esta é a sua 
principal limitação. Esta área é muito superior a 1ha, valor recomendado pelo IPCC, e claramente elevado se 
pensarmos na fragmentação das parcelas agrícolas da maioria dos países do Mediterrânio. A sua maior força 
consiste no facto de que existe, para a generalidade dos Estados-Membro, desde 1990 e foi mantendo uma legenda 
consistente, ainda que algumas categorias sejam difíceis de interpretar (e.g. áreas agrícolas heterogéneas). 

O LUCAS não é um “mapa” per se, mas recolhe informação geograficamente explícita de pontos de amostragem 
distribuídos por toda a União Europeia. A sua legenda é muito adequada para este objetivo e tem sido aplicada 
de forma consistente ao longo do tempo. Os dados estão disponíveis, para a generalidade dos Estados-Membro, 
desde 2009, mas a densidade de amostragem (baseada numa rede de 2x2km) não é suficiente para monitorizar 
as alterações de uso de solo com a precisão suficiente, em particular nos países mais pequenos. Outra caracte-
rística importante do LUCAS é o facto de que o LUCAS recolhe não só informação sobre uso de solo, mas também 
informação sobre características do solo, uma vez que são recolhidas amostras em cerca de 10% dos pontos.

Figura 3: Porque é Importante Caracterizar as Conversões BRUTAS de Uso de Solo?
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O parcelário é um Sistema cartográfico implementado por todos os Estados-Membro e é parte do sistema 
de acompanhamento e controlo dos subsídios agrícolas atribuídos pela Política Agrícola Comum. Contudo, 
existem alguns graus de liberdade na forma como cada Estado-Membro implementa o seu parcelário, o que 
faz com que esta fonte de informação não seja comparável entre países. Mesmo em cada Estado-Membro, 
parecem existir limitações na utilização desta informação para detetar alterações de uso de solo. Estas limita-
ções decorrem principalmente de uma cobertura incompleta do país e de alterações na forma de classificação 
(legenda) ou de representação das parcelas. Como tal, as possibilidades de utilizar esta informação como 
base para as estimativas nacionais de emissões parece ser limitada, mas merece uma análise mais apro-
fundada, o que não foi possível com este projeto.

Assim, o MediNet concluiu que nenhuma das fontes de informação existentes atualmente cumpre integralmente 
com os critérios para o cálculo nacional de emissões com a qualidade exigida. Contudo, a informação existente 
pode ser combinada entre si ou com pressupostos por forma a ter um histórico de uso de solo coerente.

Olhando para um future próximo, o COPERNICUS, o sistema de observação da Terra da União Europeia, começou 
recentemente a produzir mapas detalhados sobre alguns atributos com alta resolução espacial. Por agora, um 
produto representando todas as categorias de uso de solo da UNFCCC ainda não existe, mas provavelmente 
será criado nos próximos meses ou anos. Uma vez validados e estabilizados esses produtos cartográficos, e se 
esses atributos forem consistentes ao longo dos anos, será possível antecipar que o COPERNICUS será muito 
provavelmente uma importante ferramenta para o reporte de emissões.
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Resultados MediNet Sobre Carbono na Biomassa

O trabalho do MediNet sobre “carbono na biomassa” tentou responder a questões como: quanta biomassa é 
típica em cada tipo de cultura?; para a mesma cultura, como varia a biomassa ao longo do tempo?; como  
é que a biomassa é afetada por diferentes decisões de gestão dos agricultores?

Ao contrário do que sucede na floresta, em que a biomassa é estimada usando os Inventários Florestais 
Nacionais, não existe na maior parte dos países uma recolha sistematizada de informação sobre biomassa 
em culturas agrícolas. As estatísticas de produção cobrem apenas a biomassa útil (ex. ton de maçãs) mas 
não contêm informação sobre biomassa total (ex. ton de macieiras).

Este tipo de informação tem sido recolhida em projetos de investigação, mas esta informação não se encontra 
sistematizada e processada de uma forma que seja útil para extrair os dados que são necessários para 
os cálculos de emissões. Estes estudos encontram-se espalhados pelos vários países do Mediterrâneo e 
focaram-se em diferentes culturas. Como tal não existem estudos suficientes em cada país para caracterizar 
de forma satisfatória a biomassa numa base país-a-país.

A estratégia usada pelo MediNet foi a de fazer uma revisão da informação sobre biomassa em culturas 
permanentes produzida nestes países, harmonizar essa informação e agregar todos os estudos da mesma 
cultura para produzir estimativas válidas para todos os países do Mediterrâneo. Pensamos que esta aborda-
gem é válida dadas as semelhanças climáticas e de sistemas de gestão em todos estes países. Este trabalho 
resultou numa compilação de 150 estudos, contendo aproximadamente 1500 combinações individuais de 
cultura/biomassa/idade.

A biomassa em culturas permanentes (olival, vinha, fruteiras) tem um ciclo anual influenciado pela respetiva 
gestão, em particular pelas podas (ver Figura 5). O MediNet focou-se na quantificação da evolução ao longo do 
tempo da “biomassa permanente”, i.e., da biomassa lenhosos após a poda (ver Figura 6).

Figura 4: Ciclo Anual de Biomassa em Culturas Permanentes
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Os resultados mostram que a biomassa total é menor em vinhas do que em matos, mas também que há 
diferenças significativas na distribuição entre biomassa acima e abaixo do solo, com o olival a ter a maioria 
da sua biomassa em estruturas acima do solo (isto é, no troco e ramos), enquanto nos matos, a maioria da 
biomassa está localizada abaixo do solo (isto é, nas raízes).

Os resultados mostram também que a acumulação de biomassa não é constante ao longo do tempo e que o 
crescimento mais expressivo (isto é, o sequestro de carbono) ocorre nos primeiros 10 a 15 anos, após o que 
se vai reduzindo progressivamente até perto de zero (isto é, não há emissões nem sequestro) por volta dos 
20 anos após a plantação.

Figura 5: “Biomassa Permanente”

Figura 6: Biomassa por Hectare em Diferentes Culturas Lenhosas
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Com base nos resultados acima, foi possível refinar as taxas de sequestro que resultam da plantação dessas 
culturas (ver Tabela 1), ou, em sentido inverso, as emissões que resultam da destruição de uma área com essas 
culturas (ver Tabela 2).

Figura 7: Acumulação de Biomassa ao Lngo do Tempo em Diferentes Culturas Lenhosas

Tabela 1: Fatores de Sequestro em Culturas Permanentes e em Matos de Idade Conhecida

Tabela 2: Fatores de Emissão da Conversão de Culturas Permanentes e de Matos noutros Usos de Solo
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Figura 8: Distribuição dos Pontos/Perfis de Solo em cada Base de Dados

Resultados MediNet Sobre Carbono no Solo

O trabalho do MediNet sobre “carbono no solo” tentou responder a questões como: qual a quantidade típica 
de carbono no solo em cada tipo de cultura? Para a mesma cultura, como varia o carbono no solo ao longo 
do tempo? Como é que o carbono no solo é afetado por decisões de gestão dos agricultores?

O principal reservatório de carbono em agricultura e pastagens é o solo. A informação sobre carbono no solo (ou 
matéria orgânica no solo) é abundante, foi recolhida em projetos de investigação, pelos agricultores e, nalguns 
casos em inventários de solo, mas não está sistematizada e processada de uma forma que possa ser útil para 
extrair informação geral para utilização no cálculo de emissões. Esta informação está disponível em diferentes 
formatos nos vários países do Mediterrâneo.

Tal como sucedeu com o trabalho sobre biomassa (ver secção anterior), a estratégia usada pelo MediNet 
foi a de fazer uma revisão da informação existente sobre carbono no solo nestes países, harmonizar essa 
informação e agregar toda a informação sobre a mesma cultura, por forma a produzir estimativas que sejam 
válidas para todos os Países do Mediterrâneo. Pensamos que esta abordagem é válida uma vez que não 
existem diferenças significativas no clima e sistemas de gestão em todos estes países.

Os dados foram recolhidos a partir de literatura científica “cinzenta”, de três bases de dados nacionais  
(CARBOSOL/Espanha, SeisNET/Espanha e INFOSOLO/Portugal) e da base de dados Europeia LUCAS Topsoil. 
Todos os dados foram harmonizados e, onde necessário, transformados para produzir estimativas em tC/ha 
de cada ponto de amostragem, à profundidade padrão do IPCC de 0-30cm. A base de dados consolidada 
MediNet contem 8 537 pontos, distribuídos como mostrado na Figura 8. 

Todos os dados forma estratificados de acordo com as categorias MediNet: culturas anuais, culturas perenes 
(olival, vinha, fruteiras), pastagens e matos. Contudo, a maioria dos pontos não continha informação, ou con-
tinha apenas informação muito limitada, sobre os sistemas de gestão usados na cultura respetiva. Como tal, 
não foi possível determinar o impacto das diferentes práticas de gestão nos teores de carbono no solo que foram 
medidos. Adicionalmente, foi feita uma tentativa para estratificar os dados por tipo de solo e tipo de clima.

A análise dos dados mostrou que as maiores diferenças ocorrem entre tipos de cultura e por regimes climáticos 
(i.e. clima seco vs húmido). A temperatura media anual e o tipo de solo eram menos relevantes. Desta forma, 
os dados foram agregados por combinação de cultura/regime climático. Os dados mostram que, independen-
temente da cultura, o teor de carbono no solo é sempre mais alto em clima húmido do que em clima seco, e 
que as vinhas são o tipo de cultura com menor teor de carbono no solo, enquanto usos de solo com menos 
perturbações, como as pastagens e os matos, exibem os teores de carbono mais altos.
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O IPCC faz estimativas de emissões do solo (ou sequestro no solo) resultantes de alterações de uso (i.e. alte-
rações no tipo de cultura) assumindo que são necessários 20 anos para que os teores de carbono “normais” 
da cultura que foi substituída evoluam para os teores “normais” da nova cultura. Onde a mesma cultura é 
praticada durante 20 ou mais anos, assume-se que o solo não está nem a emitir nem a sequestrar carbono.

Baseado nos resultados da Figura 9 e na metodologia do IPCC descrita acima, é possível refinar os fatores 
de emissão ou de sequestro para uso nos países do Mediterrâneo e que resultam da substituição de uma cultura 
por outra. Os resultados são apresentados separadamente para climas húmidos e secos (ver Tabela 3 e Tabela 4).

Figura 9: Teor Médio de Carbono no Solo por Tipo de Cultura e de Clima no Mediterrâneo

Figura 10: Ilustração da Metodologia do IPCC para Estimar Emissões e Sequestro em Solos
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Tabela 3: Fatores de Emissão / Sequestro Propostos para Transições de Uso de Solo em Países do Mediterrâneo / Climas Húmidos 

Tabela 4: Fatores de Emissão / Sequestro Propostos para Transições de Uso de Solo em Países do Mediterrâneo / Climas Secos 
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4 Notamos que a informação usada pelo MediNet foi frequentemente recolhida para outros efeitos, que não a estimativa de emissões, e que, 
portanto, é natural que parte desta informação não exista.

Sugestões para Trabalho Futuro

O Projeto MediNet mostrou que é possível encontrar informação de múltiplas fontes, que pode ser combinada 
e utilizada para melhorar substancialmente a qualidade dos fatores de emissão usados na estimativa de 
emissões em agricultura e pastagens na Região Mediterrânica. 

Também demonstrou que esta informação está dispersa e não imediatamente utilizável para estes efeitos, 
pelo menos sem um trabalho substancial de organização, transformação e preenchimento de lacunas de infor-
mação. Entre as dificuldades de compilação e comparação da informação de diferentes fontes, podemos listar 
as seguintes4:

 • Definição de variáveis e fronteiras de projeto diferentes

 • Diferentes anos ou estações de amostragem, diferentes métodos usados

 • Informação inexistente ou incompleta sobre:

  • [algumas] variáveis necessárias para a estimativa de emissões

  • [alguns] usos de solo e/ou tipos de culturas

  • historial de uso do solo

  • sistemas de gestão

O MediNet tentou aumentar a representatividade e a qualidade da informação usada para estimar emissões e 
sequestro em agricultura e pastagens e suprir estas dificuldades através de:

 • “Agregar” informação acerca de culturas/climas semelhantes nos vários países Mediterrânicos

 • Usar definições alargadas de “cultura” (ex. culturas anuais; fruteiras)

Contudo, os resultados obtidos são limitados na resposta a questões como o impacto de conduzir a mesma cultura 
com diferentes sistemas de gestão. A resposta a esta questão é particularmente relevante se considerarmos que a 
Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia tem como objetivo, entre outros aspetos, direcionar e apoiar os 
agricultores na adoção de práticas amigas do clima que apoiem a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.

Os resultados, os constrangimentos e os objetivos da PAC referidos acima mostram que seria importante 
desenvolver mais a compreensão das implicações de diferentes sistemas de gestão nas emissões de gases 
com efeito de estufa e no sequestro de carbono.

Uma rede de monitorização para compreender os impactos das combinações cultura / clima / tipo de solo / historial 
de uso de solo / sistema de gestão com suficiente detalhe é provavelmente demasiado cara para poder ser realis-
ticamente implementada. 

Uma alternativa consiste no uso de modelos como base para prever e monitorizar os impactos de diferentes polí-
ticas nas emissões e sequestro de carbono, o que será provavelmente um sistema mais exequível e menos caro. 

Contudo, para esta abordagem ser eficiente, os modelos devem ser calibrados para refletir as condições 
Mediterrânicas, isto é os solos, climas, historiais de uso de solo, culturas e sistemas de gestão mais represen-
tativos na região. Isto pode ser alcançado pela implementação de uma rede intensiva de pontos de amostragem 
selecionados e com características conhecidas e que possam ser usados para calibrar e informar esses mode-
los. Isto poderá representar um custo de transição (na verdade um investimento), até que exista informação sufi-
ciente, mas que acabaria por tornar a compreensão das emissões e do sequestro mais custo-eficaz e simples, na 
medida em que um aumento de confiança nos modelos permitiria uma forte redução na monitorização de campo, 
enquanto se mantinham níveis de confiança elevados nos resultados do modelo.
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Dias do Agricultor

Durante o projeto MediNet, foram concebidos e organizados dois “dias do agricultor” com o objetivo de informar 
as organizações de produtores acerca dos resultados do projeto e do efeito impacto das práticas mais comuns 
atualmente usadas na agricultura. Usámos também essa oportunidade para dar visibilidade a outros projetos 
LIFE e H2020 e que trabalhavam em temas relacionados.

Foram organizadas duas reuniões, em Itália e em Portugal, respetivamente com 39 e 44 participantes. Os participantes 
incluíam agricultores, representantes de associações de agricultores e representantes de organizações responsáveis 
pelo desenho e implementação da Política Agrícola Comum e/ou dos Programas de Desenvolvimento Rural.

Nesses dias, foram feitas várias apresentações para melhorar a compreensão das diferentes partes interes-
sadas sobre a importância de usar práticas sustentáveis para mitigar as alterações climáticas. Foi também 
uma oportunidade para melhorar o conhecimento dos agricultores sobre as possibilidades de financiamento 
de práticas amigas do clima pela utilização dos Programas de Desenvolvimento Rural em Itália e em Portugal.

Todas as apresentações e documentação destes dois dias podem ser consultadas ou descarregadas na página 
web do projeto MediNet: https://www.lifemedinet.com/documents
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Reduzir Emissões na Agricultura

Existem diferentes estratégias e sistemas de gestão que podem ser usados para maximizar o sequestro de 
carbono ou reduzir emissões de gases com efeito de estufa nos diferentes usos de solo. Alguns dos mais 
comummente referenciados são:

 • Melhorar a gestão de biomassa em sistemas agro-silvo-pastoris (culturas agrícolas e pastagens)

 • Melhorar a gestão de resíduos das culturas e adicionar biomassa ao solo (culturas agrícolas)

 • Eliminar ou reduzir a intensidade da mobilização de solo (culturas agrícolas)

 • Melhorar a produtividade e a eficiência de uso de recursos (culturas agrícolas e pastagens)

 • Adequar a intensidade de pastoreio à produtividade e melhorar a composição da pastagem (pastagens)

Melhorar a gestão de biomassa em sistemas agro-silvo-pastoris (culturas agrícolas 
e pastagens)

Os sistemas agroflorestais são uma prática sustentável que mantém a produtividade da exploração, combinando 
a produção de culturas herbáceas ou de pastagens e produção animal com árvores perenes numa mesma área. 

Tem um papel importante na manutenção da produtividade geral das explorações, no enriquecimento do solo atra-
vés da queda de folhas, e na manutenção de serviços de ecossistema como a mitigação de alterações climáticas 
(sequestro de carbono), fito remediação, proteção de bacias hidrográficas e conservação da biodiversidade. Quando 
combinadas com árvores de espécies fixadoras de azoto, os agricultores podem melhorar a produtividade das suas 
colheitas. O aumento da produtividade, da fertilidade do solo, da reciclagem de nutrientes e de humidade são os 
principais efeitos positivos a interação árvores-cultura, enquanto a competição por espaço, luz, nutrientes e água 
são os principais efeitos negativos. A sustentabilidade ecológica e o sucesso de um Sistema agroflorestal depende 
da complementaridade e da relação entre os efeitos positivos e negativos. Os quebra-ventos lenhosos, as sebes 
vivas lenhosas e as árvores isoladas em pastagens ou em campos agrícolas podem ter papéis semelhantes.

Melhorar a gestão de resíduos das culturas e adicionar biomassa ao solo (culturas 
agrícolas)

Os resíduos de culturas são a biomassa deixada no campo após a colheita das sementes ou das outras componentes 
económicas. A remoção contínua desta biomassa das áreas agrícolas sem reposição adequada pode rapidamente 
reduzir as reservas de nutrientes do solo e por em risco a produtividade agrícola. Pelo contrário, a retenção dos 
resíduos das culturas ou a adição de matéria orgânica aumenta o carbono no solo, já que esses materiais são os 
precursores da matéria orgânica do solo, que constitui o principal reservatório de carbono do solo. Acresce que a in-
corporação no solo evita a queima ou o uso de sistemas de gestão alternativa desses resíduos, ou seja evita emissões.

A exportação de resíduos para fora da parcel pode ser parcialmente substituída por fertilização mineral, mas os efeitos 
destes materiais orgânicos no solo excedem muito o simples efeito de reciclagem de nutrientes. Existem inúmeros 
serviços associados à retenção dos resíduos no solo, especialmente se mantidos ou triturados e deixados à super-
fície. Os resíduos deixados na parcela melhoram as propriedades físicas do solo (ex. reciclagem de nutrientes, taxa 
de infiltração, água disponível para as plantas), químicas (ex. nutrientes, capacidade de troca catiónica, reação do 
solo, redução da lixiviação de azoto), e biológicas (ex. sequestro carbono, biomassa microbiana, atividade e diversi-
dade do biota do solo). São também eficazes na redução da erosão do solo e das perdas de água por escoamento 
e evaporação. Consequentemente, a produtividade e rentabilidade agrícolas são mais altas quando se incorporam 
os resíduos agrícolas, principalmente se em conjunção com o uso de mobilização reduzida ou de não mobilização.

Dependendo da origem e do tipo, a adição de materiais orgânicos externos ao solo pode ter um risco de 
contaminação por metais pesados ou outros poluentes, assim como riscos de biossegurança, que são con-
trolados por legislação Comunitária e nacional. O uso de materiais compostados tende a reduzir os riscos 
patogénicos. Contudo, e em geral, há um efeito positivo e de longo-prazo na melhoria da fertilidade do solo 
pela adição ao solo de materiais orgânicos externos.
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Eliminar ou reduzir a intensidade da mobilização de solo (culturas agrícolas)

A mobilização e outras práticas que afetem a estrutura do solo têm um grande impacto nas taxas de decompo-
sição da matéria orgânica do solo e aumentam o risco de erosão do solo. Consequentemente, os solos intensa-
mente mobilizados têm geralmente teores de carbono no solo muito inferiores aos dos solos não perturbados.

Os sistemas de não-mobilização ou de sementeira direta emergiram como uma forma alternativa de gestão agrí-
cola, na qual a perturbação mecânica do solo é continuamente abandonada, com exceção para a abertura 
pouco profunda e localizada para a sementeira. A não-mobilização pode ser um Sistema difícil de implementar 
em algumas culturas e, para esses sistemas, a mobilização reduzida pode ser uma alternativa viável. Nos 
sistemas de mobilização reduzida, a perturbação do solo é minimizada e a inversão das camadas do solo 
não ocorre, isto é, a intensidade da mobilização é reduzida comparando com os sistemas convencionais de 
mobilização com reviramento do solo. Esta medida inclui um vasto número de práticas, dependendo das 
condições de solo e de clima. 

A taxa de sequestro de carbono, bem como os impactos ambientais e socioeconómicos são estimados por 
comparação com as práticas convencionais de mobilização. A minimização das perturbações do solo, no 
quadro de práticas de gestão sustentáveis, é um dos principais princípios dos sistemas de agricultura de 
conservação. Em algumas regiões a não-mobilização ou a mobilização reduzida são também um instrumen-
to importante para o controlo de erosão e conservação do solo. A estrutura do solo melhora na generalidade 
das condições, mas, nalguns casos, pode ocorrer um aumento da densidade do solo, que limite a capacidade 
de penetração das raízes. A não-mobilização ou a mobilização reduzida pode também levar a aumentos nas 
emissões de N2O e a maior utilização de pesticidas, especialmente em solo muito húmidos ou alagados.

Os sistemas de não mobilização e de mobilização reduzida são também menos trabalho-intensivos e usam 
menos horas de maquinaria, o que reduz os custos de operação (ex. menos consumo de combustíveis), o que 
tem levado à sua adoção generalizada, particularmente em explorações de maior dimensão. 

Melhorar a produtividade e a eficiência de uso de recursos (culturas agrícolas e 
pastagens)

O eficiência no uso de recursos é definida pela quantidade de outputs (ex. ton de semente) por unidade de 
recurso aplicado (ex. hectares de solo, ton de fertilizante aplicado, m3 de água usada em irrigação), num 
conjunto especificado de condições de clima e solo.

A produtividade do solo (ton de produto / hectare de solo) é um indicador importante, particularmente tendo 
em conta a necessidade de alimentar uma população mundial crescente e a existência de uma quanitdade 
escassa de áreas com aptidão agrícola.

A Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) tem proposto uma estratégia de “intensificação sus-
tentável” como forma de lidar com esse desafio. De acordo com a FAO “a instencificação sustentável olha de 
forma abrangente para paisagens, territórios e ecossistemas para aotimizar a gestão e o uso de recursos. 
Os agricultores devem produzir mais na mesma área e usar menos inputs, isto é aumentar o rendimento. 
Essa transição é tanto possível quanto necessária”.

Várias ferramentas têm sido propostas para melhorar a eficiência global dos sistemas agrícolas, como sejam:

Melhoramento genético de culturas

O melhoramento genético foca-se normalmente na melhoria da produtividade das plantas. No ultimo século foram 
alcançados aumentos espetaculares de produtividade e ganhos futuros são ainda possíveis. Ganhos na produtivi-
dade podem reduzir emissões por tonelada de produto (mesmo que nalguns casos a emissão por hectare possa 
subir), em particular se as plantas “melhoradas” forem também mais eficientes no uso de fertilizantes e de água.
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Outras estratégias de melhoramento genético incluem a seleção ou modificação de plantas para as tornar 
mais resistentes e pragas e doenças, reduzindo desta forma a necessidade de pesticidas. A produção de pes-
ticidas e a sua aplicação são também uma importante fonte de emissões e assim, ao reduzir o seu consumo, 
há também uma redução de emissões.

Eficiência no uso de fertilizantes

Os fertilizantes contendo azoto são uma fonte muito significativa de emissões de Óxido Nitroso (N2O), um po-
deroso gás de efeito de estufa. Estas emissões ocorrem após a aplicação do fertilizante no solo, mas também 
na produção do próprio fertilizante. Outros fertilizantes (fósforo, potássio, etc.) são também energia-intensivos 
(i.e. são responsáveis por emissões na sua produção), mas não geram emissões na exploração agrícola.

É um facto relativamente bem conhecido que as plantas não utilizam todo o fertilizante e que existem perdas 
significativas por lixiviação, escorrência superficial, infiltração profunda no solo e volatilização. Existem dife-
rentes estratégias para reduzir estas perdas e que, quando aplicadas, ocorre uma redução nas emissões da 
aplicação de fertilizantes no solo e da produção desses fertilizantes. Algumas dessas estratégias são: 

 • Aplicação de fertilizantes adaptada às condições do local

Com frequência, os fertilizantes são aplicados usando recomendações genéricas (ex. X kg de N / ha de milho), 
que podem não ser as mais adequadas às características de uma exploração em particular. Aplicações abaixo 
do necessário irão resultar em perdas de produção, enquanto aplicações excessivas irão representar um 
custo adicional e aumento de emissões e de outros impactos ambientais, sem quaisquer ganhos na produção.

A utlização de informação específica do local ajuda a refinar o cálculo das quantidades de fertilizantes necessárias 
para uma dada combinação de cultura, produtividade esperada e condições locais do solo. Tradicionalmente isto 
é conseguido fazendo uma análise de solo representative da parcela ou grupo de parcelas antes das sementeiras.

Outra estratégia para reduzir a aplicação de fertilizantes sem comprometer a produção consiste na aplicação 
repartida do fertilizante, de foma a melhor adequar o(s) momento(s) da aplicação dos fertilizantes com o(s) 
momento(s) em que as plantas mais deles precisam. Isto significa aumentar o número de aplicações, mas 
também uma redução das quantidades aplicadas em cada momento. A redução nas perdas de nutrientes 
permite uma redução global nas quantiades aplicadas por hectare. 

Sistemas de gestão mais sofisticados, como a “agricultura de precisão” dão um passo adicional ao alterar as 
aplicações de fertilizantes dentro da mesma parcela, desta forma assegurando que cada porção do solo recebe 
a quantidade adequada de fertilizante. Em culturas regadas, a aplicação de azoto pode ser forneceida em con-
junto com a água de rega e, por exemplo usando sensores de clorofila, é possível adequar as quantidades de 
azoto às necessidades específicas das plantas ao longo do tempo.

 • Gestão integrada de fertilizantes

A gestão integrada de fertilizantes envolve estratégias combinando diferentes fontes para os mesmos nutrien-
tes (em particlar do azoto) para a nutrição vegetal. Incluêm o uso de resíduos de culturas da cultura anterior, 
a fixação biológica de azoto, os corretivos orgânicos (ex. estrume animal, composto) e fertilizantes minerais. 

As outras fontes de nutrientes podem não reduzir per se as necessidades de fertilizantes minerais, mas as 
interações entre matéria orgânico no solo, estrutura do solo e nutrientes, podem contribuir para uma redução 
das perdas de nutrientes, o que poderá também permitir uma redução nos quantitativos globais aplicados.

 • Melhorar a eficiência no uso de fertilizantes

Os fertilizantes podem ser “modificados” para reduzir perdas potenciais. Exemplos destes fertilizantes incluem  
os “fertilizantes de libertação lenta”, em que em vez de ficar disponível uma grande quantidade de fertilizante num  
curto espaço de tempo, esse fertilizante vai libertando gradualmente esses nutrientes ao longo do tempo; outro  
exemplo é o dos “fertilizantes com inibidores de nitrificação”, que reduzem as perdas de azoto por lixiviação.
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Práticas de conservação de recursos

Várias práticas agronómicas contribuem indiretamente para a redução das necessidades de fertilização, incluindo: 
“agricultura de conservação”, i.e. a eliminação ou redução substancial da intensidade de mobilização do solo; 
“gestão de resíduos”, i.e., a maximização da incorporação no solo da biomassa da cultura anterior; “adubação 
verde”, i.e., o cultivo de plantas, em particular de fizadoras de azoto, para incorporação no solo antes da cultura 
principal ser semeada; “rotações de culturas”, i.e., a incorporação de diferentes culturas, incluindo fixadoras 
de azoto, na mesma parcela ao longo de várias estações e/ou anos. 

Todas estas estratégias têm em comum a tendência para aumentar o teor de matéria orgânico nos solos, o 
que contribui tanto para o fornecimento de nutrientes para o solo, como para a redução na perda de nutrientes 
dos fertilizantes aplicados.

Eficiência no uso da água

Nos países do Mediterrâneo a escassez de água no verão é o principal fator limitante à produtividade agrícola. 
Esta limitação tem sido compensada com um uso crescente de irrigação, mas esta solução comporta os seus 
próprios desafios, uma vez que a água disponível para rega é, ela própria, um recurso escasso com usos alter-
nativos (consumo urbano, agricultura, produção energia, indústria, turismo, etc.). A melhoria na eficiência do 
uso de água em agricultura e em pastagens é também necessária devido às secas, um problema frequente na 
região e, devido às alterações climáticas, um problema que provavelmente se vai agravar no futuro.

O impacto do regadio nas emissões de gases com efeito de estufa não é direto: por um lado o aumento de produ-
tividade deveria levar a um aumento nas entradas de carbono no solo, particularmente se forem incorporados os 
resíduos das culturas no solo; por outro lado, a combinação de altas temperaturas e humidade durante o verão 
leva a uma maior degradação da matéria orgânica do solo, i.e. a uma redução dos teores de carbono no solo. 
Adicionalmente muitos sistemas de irrigação usam quantidades significativas de energia (ex. para bombagem). 
Dependendo da origem dessa energia, a irrigação pode ser uma importante fonte de emissões.

Adequar a intensidade de pastoreio à produtividade e melhorar a composição da 
pastagem (pastagens)

Os teores de carbono no solo de pastagens são afetados por fatores naturais, como tipo de solo e meteorologia, 
mas também pela intensidade do pastoreio e pela produtividade e composição da pastagem.

Onde ocorre uma alta intensidade de pastoreio (ou a frequência de cortes é muito alta) a produtividade vegetal e o 
carbono no solo são reduzidos. Por outro lado, as pastagens sub-pastoradas, degradadas ou com erosão substan-
cial reduzem ainda mais a produtividade vegetal e o carbono no solo. Deste modo, o ajustamento entre a intensidade 
de pastoreio e a condição e composição da pastagem é um aspeto chave na maximização do carbono no solo.

A produtividade das plantas pode ser alterada mudando a composição da pastagem, pela aplicação de fertili-
zantes ou corretivos ou introduzindo irrigação. Como uma maior produtividade vegetal está associada a uma 
maior produção de resíduos vegetais e estrume devolvidos ao solo, o aumento de produtividade está geral-
mente associado a um aumento no carbono do solo.

Com este objetivo, têm ocorrido melhoria de pastagens naturais, ou sementeira de novas pastagens, com 
recurso à introdução de espécies locais ou exóticas de herbáceas e de leguminosas, o que é particularmente 
comum em pastagens mais intensamente geridas.

As técnicas de instalação de pastagens melhoradas ou semeadas geralmente envolvem a supressão da vege-
tação existente (através de fogo, pastoreio intensive, herbicidas, ou mecanicamente, de forma isolada opu em 
combinação) e o uso de diferentes níveis de perturbação da superfície do solo; a fertilização é frequentemente 
usada e, quando as leguminosas são introduzidas pela primeira vez, a inoculação de sementes com o Rhizobium 
apropriado é uma precaução aconselhável. 
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Outra precaução importante é a de escolher espécies ou cultivares adequadas ao clima, solo e uso final. 
Apesar de existir uma vasta gama de material genético disponível, é por vezes difícil fazer a sua adequação 
a novas áreas.

É geralmente necessário algum cuidado para assegurar a longevidade das espécies introduzidas, e em alguns 
casos, pode ser necessária fertilização de manutenção. A fertilização pode ser usada, com ou sem re-sementeira 
se a composição botânica o exigir, e pode por vezes ser necessário o destroçamento de vegetação mais grosseira 
ou lenhosa.
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Oportunidades nos Programas  
de Desenvolvimento Rural 2014-2020

A política de desenvolvimento rural da UE está desenhada para apoiar as áreas ruais a responder a um amplo 
leque de desafios económicos, ambientais e sociais do século XXI. É um dos elementos chave da PAC, a Política 
Agrícola Comum (grequentemente chamada “segundo pilar” da PAC) e é complementada com um sistema direto 
de pagamentos aos agricultores e medidas de gestão dos mercados agrícolas (o “primeiro pilar” da PAC).

A Política de Desenvolvimento Rural é financiada pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento de Rural 
(FEADER) no valor de €100 biliões de euros para o período 2014-2020. O financiamento comunitário é com-
plementado por €61 biliões de euros adicionais dfinanciados pelos Estados-Membro.

Cada Estado-Membro e/ou Região tem de desenvolver o seu plano de desenvolvimento rural  baseado nas 
necessidades dos seus territórios e endereçando pelo menos quatro das seis prioridades comuns da União 
Europeia, incluindo uma especificamente direcionada para a mitigação e adaptação às alterações climáticas:

 P1: Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e florestal e nas  
  zonas rurais;

 P2: Reforçar a viabilidade e a competitividade de todos os tipos de agricultura e incentivar as tecnologias  
  agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas;

 P3: Promover a organização de cadeias alimentares, o bem-estar animal e a gestão de riscos na agricultura;

 P4: Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas relacionados com a agricultura e as florestas;

 P5: Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição para uma economia de baixo teor  
  de carbono e resistente às alterações climáticas nos setores agrícola, alimentar e florestal;

 P6: Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento económico das zonas rurais;

Cada uma destas prioridades encontra-se desagregada em “áreas prioritárias”. Para a Prioridade 5, as áreas 
prioritárias são:

 FA 5A: Melhoria da eficiência na utilização da água pelo setor agrícola; 

 FA 5B: Melhoria da eficiência na utilização da energia no setor agrícola e na indústria alimentar;

 FA 5C: Facilitação do fornecimento e utilização de fontes de energia renováveis, de subprodutos, resíduos  
  e desperdícios e de outras matérias-primas não alimentares para promover a bioeconomia;

 FA 5D: Redução das emissões de gases com efeito de estufa e de amoníaco provenientes da agricultura;

 FA 5E: Promoção da conservação e do sequestro de carbono na agricultura e na silvicultura.

Várias medidas podem ser ativadas pelos Estados-Membro para contribuir para a prioridade 5D, desde 
apoio a investimentos em ativos para redução de emissões até ao apoio a práticas mais amigas do ambiente 
através de medidas agro-clima-ambientais e agricultura biológica. Estes investimentos podem ainda ser 
complementados com medidas de transferência de conhecimento, desenvolvimento de negócios e cooperação6. 

A Área Prioritária 5E foi desenhada para apoiar ações que promovam a conservação e o sequestro de carbono 
na agricultura e florestas. Alguns PDRs complementam ainda as medidas florestais com medidas agro-clima-
-ambientais, transferência de tecnologias, cooperação e serviços de aconselhamento7.

Para cada PDR, os Estados-Membro ou as regiões estabelecem metas quantificadas para cada área prioritária. 
Devem também designar quais as medidas que serão usadas para atingir essas metas e qual o financiamento 
que será alocada a cada medida. Pelo menos 30% do financiamento de cada PDR deve ser dedicado a medidas 
relacionandas com o ambiente e alterações climáticas.

5 Existem 118 Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) diferentes nos 28 Estados-Membro para este período, com 20 programas únicos 
nacionais e 8 Estados-Membro que optaram por dois ou mais programas (regionais).
6 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/focus-area-summary_5d.pdf 
7 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/focus-area-summary_5e.pdf
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Programas de Desenvolvimento Rural em Itália

Em Itália, foram desenvolvidos 21 Programas de Desenvolvimento Rural, um a nível nacional e um por cada 
região e província.

A dotação orçamental geral desses programas foi de cerca de €21 biliões para o período 2014-2020, dos 
quais €1,5 biliões (7,3%) foram alocados à promoção da eficiência de recursos e alterações climáticas na 
agricultura e florestas. A quantia dedicada à redução de emissões (5D) foi de €139 milhões, e para conservação 
e sequestro de carbono (5E) €637 milhões. 

Cada Programa de Dsenvolvimento Rural é definido para a sua região e existiu flexibilidade na forma como 
cada plano foi definido. Como consequência, existe uma considerável diversidade no tipo de medidas que 
estão disponíveis em cada região. Globalmente, 87% de todo o financiamento relacionado com clima está 
concentrado em apenas dois tipos de medidas: florestas; e medidas agro-clima-ambientais.

Tabela 5: Investimento Público em Programas de Desenvolvimento Rural em Itália: total;  
total eficiência recursos e clima; redução de emissões e sequestro de carbono
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Medida 10: Pagamentos Agro-Clima-Ambientais

→ Objetivos: conservação e promoção das mudanças necessárias para a mudança de práticas que contribuam 
favoravelmente para o ambiente e clima.

→ Beneficiários: agricultores e associações de agricultores; associaçãoes mistas de agricultores e outros 
gestores de terra; outros gestores de terra e as suas associações.

→ Apoios máximos: 600 € / ha / ano para culturas anuais; 900 € / ha / ano para culturas perenes especializadas;  
450 € / ha / ano para outras culturas; 200 € / year / cabeça de gado de raças locais ameaçadas por 6-7 anos.

Medida 11: Agricutltura Biológica

→ Objetivos: promover a adoção e a manutenção de métodos de produção biológicos.

→ Beneficiários: agricultores (ativos) e as suas associações.

→ Apoios máximos por 5-7 years: 600 € / ha / ano para culturas anuais; 900 € / ha / ano para culturas pernes 
especializadas; 450 € / ha / ano para outras culturas.

Medida 16: Cooperação

→ Objetivos: promover a cooperação entre vários atores da cadeia agro-alimentar e florestal, bem como de 
atores que contribuam para os objetivos e prioridades da política de desenvolvimento rural; incluindo grupos 
de produtores, cooperativas e organizações inter-profissionais; criação de polos e estruturas em rede; cons-
trução e gestão de Grupos Oeracionais sobre produtividade e sustentabilidade na agricultura.

→ Beneficiários: pelo menos dois atores em agricultura; cadeias de abastecimento alimentar curtas; flores-
tação; outros atores rurais.

→ Destino do financiamento: projetos piloto; desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tec-
nologias nos setores agro-alimentar e florestal; cooperação entre pequenos agricultores para organização 
coletiva de processos e para o desenvolvimento conjunto e/ou marketing de serviços relacionados com turismo 
rural; cooperação nas cadeias de abastecimento, tanto horizontais como verticais, para a criação de cadeidas 
de abastecimento cusrtas e mercados locais; promoção de atividades locais relacionadas com mercados locais 
e cadeias de abastecimento curtas; ações conjuntas para mitigação e adaptação às alterações climáticas; 
abordagens coletivas para projetos e práticas ambientais, incluindo uso eficiente da água, uso de energias 
renováveis e a preservação de paisagens agrícolas; cooperação na cadeia de abastecimento de biomassa para 
uso alimentar, produção de energia e indústria; implementação, em particular por parcerias entre entidades 
públicas e privadas, de estratégias locais de desenvolvimento diregidas a uma ou mais das prioridades da EU 
para o desenvolvimento rural; elaboração de planos de gestão florestal ou documentos equivalentes; diversi-
ficação de atividades agrícolas em atividades relacionadas com cuidados de saúde, integração social, agricultura 
comunitária e educação alimentar e ambiental.

→ Apoios máximos: até 100% dos custos elegíveis.



29

Os Resultados do Projeto LIFE MediNet

Programas de Desenvolvimento Rural em Portugal

Em Portugal foram desenvolvidos 3 Programas de Desenvolvimento Rural, um para cada região principal 
(Continente, Açores e Madeira).

A dotação global destes programas foi de cerca de €4,7 biliões para o período 2014-2020, dos quais €946 
milhões (20%) foram alocados à promoção da eficiência de recursos e alterações climáticas na agricultura 
e florestas. O montante alocado à redução de emissões (5D) foi de €337 milhões, e para conservação e se-
questro de carbono (5E) €431 milhões. 

Cada Programa de Desenvolvimento Rural é definido para a sua região é há flexibilidade para o modo como 
cada programa é desenhado. Como consequência há uma diversidade considerável no tipo de medidas que 
estão disponíveis em cada região. No global, 96% de todo o financiamento relacionado com clima está concen-
trado em apenas dois tipos de medidas: florestas; e pagamento para áreas com constrangimentos naturais. 

Tabela 6: Investimento Público em Programas de Desenvolvimento Rural em Portugal: total;  
total eficiência de recursos e clima; redução de emissões e sequestro de carbono
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As medidas Agro-Clima-Ambientais dirigidas às alterações climáticas representaram apenas 1.8% do  
financiamento das medidas relacionadas com clima (0,16% do financiamento do PDR). Duas medidas estão 
particularmente relacionadas com clima e têm claros benefícios de redução de emissões e/ou de aumento 
de sequestro: conservação do solo; e proteção integrada de culturas.

Conservação de solo. Apoia agricultores que se comprometam a usar apenas sementeira direta ou mobili-
zação na linha e a manterem os níveis de pastoreio inferiores a 2 cabeças normais por ha, quando cultivem 
culturas anuais, ou que pratiquem o enrelvamento de entrelinha quando cultivem culturas permanentes.

Proteção Integrada de Culturas. Apoia agricultores que se comprometam a implementar ou manter as 
práticas de proteção integrada do respetivo grupo de culturas (inclui as práticas descritas acima para con-
servação do solo). O uso mais eficiente de fertilizantes e pesticidas também contribui para reduzir emissões.

Os agricultores recebem um incentivo económico que depende do tipo de cultura, irrigação, área sob compromisso 
e nível de compromisso (ver Tabela 7 e Tabela 8).

Outras medidas agroambientais também contribuem para a redução de emissões ou para o aumento de sequestro, 
como sejam o apoio à agricultura biológica, ao uso eficiente da água, às culturas permanentes tradicionais, à 
pecuária extensiva ou aos mosaicos agroflorestais.

Tabela 7: Pagamentos Agro-Clima-Ambiental  
em Portugal – Conservação de Solo

Tabela 8: Pagamentos Agro-Clima-Ambiental  
em Portugal – Proteção Integrada de Culturas
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