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Pastagens (MediNet) + (LIFE 15 PRE IT/732295) 

 

 

 

 

Instituições Beneficiárias:  
 

- Departamento para a Inovação em Sistemas Biológicos Agro-Alimentares e Florestais 
(DIBAF), Universidade de Túscia, 01100 Viterbo, Itália; 
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Rua da Murgueira, 9/9ª, Zambujal, 2611-865 
Amadora, Portugal; 
- Instituto Superior Técnico (IST), Avenida Rovisco Pais, N1, 1049-001 Lisboa, Portugal. 
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Foco do projeto 

Melhorar a transparência, consistência, comparabilidade, integridade e precisão do reporte das 

emissões associadas às culturas agrícolas e às pastagens dos países do Mediterrâneo. 

 

Objetivos do projeto 

1. Compilação e sistematização do conhecimento existente e dados relevantes para o reporte das 

emissões associadas às culturas agrícolas e pastagens, nas condições do Mediterrâneo, em 

particular dos solos minerais e da biomassa acima do solo proveniente das culturas perenes. 

2. Partilha de experiências e das metodologias utilizadas no reporte das emissões das culturas 

agrícolas e de pastagens, nas condições do Mediterrâneo. 

3. Explorar a possibilidade de utilizar métodos e/ou dados de referência e/ou conjunto de dados 

comuns para efeitos de reporte. 

4. Identificar lacunas de informação e necessidades de investigação. 

5. Melhorar a participação e envolvimento das partes interessadas na mitigação e adaptação da 

agricultura. 

 
Ações e meios envolvidos 

Para alcançar estes objetivos, o MediNet irá envolver Instituições Públicas e Universidades, dos 

diferentes países da bacia do mediterraneo, cujo trabalho esteja associado ao relatório de emissões e 

sequestro associados à agricultura. Diferentes Ações do projeto envolverão tanto as instituições 

oficialmente responsáveis pelo relatório nacional das emissões e sequestro associados às culturas 

agrícolas e pastagens, como  as Instituições/Universidades cujo trabalho esteja relacionado com a 

gestão de pastagens e de culturas agrícolas.  

A criação da rede MediNet, que envolve Itália e Portugal como beneficiários do projeto e Espanha, 

Grécia, França, Malta, Chipre e Eslovénia como partes interessadas irá permitir identificar, partilhar 

e maximizar o potencial do conhecimento já existente e que pode ser utilizado na elaboração dos 

relatórios de emissões e sequestro. A identificação de lacunas nos dados nacionais e a adopção de 

uma solução para colmatar estas através da experiência adquirida em outros países do Mediterrâneo 

é um dos objetivos do projeto MediNet. O principal objetivo da rede MediNet é aumentar o 

conhecimento que as principais práticas de gestão das culturas agrícolas (ex. agricultura 

convencional, biológica, gradagem reduzida, outras) e das pastagens (ex. pastoreio, gradagem, 

semeadas, outros) têm na matéria orgânica do solo (MOS) e no carbono (C) da biomassa 

armazenada.  



 3 

Trata-se de um ponto crucial, necessário para permitir a identificação de novos factores, mais 

específicamente relacionados com a gestão das culturas agrícolas e das pastagens nos países da área 

Mediterrânica. Como resultado serão fornecidas estimativas mais precisas, completas e 

consistentes, do ganho e das perdas de C associadas às culturas agrícolas e de pastagens a nível 

nacional. A partilha das experiências na elaboração dos relatórios e das soluções específicas 

adoptadas para esse fim (i.e., metodologias, dados e fatores de emissão) também permitirá uma 

maior comparabilidade ente os países do Mediterrâneo. 

 

 
Figure 1 – Fluxograma  representativo da ligação entre as diferentes Ações do 
projeto. 

 

Os arranjos Institucionais (Instituição e fornecimento de dados) para cada país envolvido no 

MediNet, serão caracterizados numa ação preliminar (Ação A.1). Posteriormente uma outra ação 

preliminar (Ação A.2) irá selecionar os diferentes tipos de gestão de culturas agrícolas e de 

pastagens a serem utilizados nas ações seguintes. O âmago do MediNet será expresso através das 

Ações A.3, A.4 e A.5, que irão identificar especificamente o tipo de dados e metodologias, 

necessárias para o relatório das emissões, utilizadas nas diferentes Instituições/Universidades e que 

cobrem os três principais temas:  

• Dados de atividade para culturas agrícolas e pastagens em diferentes regimes de gestão e a área 

anualmente sujeita a alterações de uso/gestão do solo.  

• Avaliação da contribuição da biomassa acima e abaixo do solo das culturas perenes nos ganhos 

e perdas de carbono.  
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• Armazenamento do carbono orgânico e variações de stocks de C nos solos minerais sujeito a 

diferentes práticas de gestão das culturas agrícolas e das pastagens.  

Durante o curso do projeto MediNet serão realizados seminários envolvendo as Instituições 

responsáveis pela estimativa das emissões e sequestro e os Institutos/Universidades que trabalham 

em temas associados às culturas agrícolas e pastagens. Serão também convidadas pessoas de outros 

projetos LIFE, assim como de outros projetos fora do LIFE, de modo a aumentar a troca de 

informação e de experiências. Nos seminários serão abordados os temas específicos tratados nas 

Ações A.3, A.4 e A.5, cujo foco será:  

a) Áreas de culturas agrícolas e de pastagens sujeitas a alteração na gestão;  

b) Contribuição das culturas perenes para a biomassa acima do solo e madeira morta;  

c) Teores de carbono orgânico do solo para os diferentes tipos de gestão utilizados nas culturas 

agrícolas e nas pastagens.  

Os seminários estão incluídos nas ações de implementação e não nas ações de comunicação, uma 

vez que o seu objetivo específico é permitir uma troca de informação mais ampla e não a 

comunicação dos resultados do projeto. 

Uma grande parte do projeto é dedicada ao aumento da visibilidade e partilha de informação entre 

os parceiros e as partes interessadas do projeto. Será criada uma página de internet (Action B1) para 

disseminação de informação que seja útil às partes interessadas (ex. Instituições) e público em geral 

(www.lifemedinet.com). Uma página no facebook será criada com o mesmo propósito (Action B1).  

Os resultados/decisões dos seminários serão disponibilizados, o mais brevemente possível, em 

brochuras no website. A ligação entre outros projetos é também uma parte importante do projeto 

(Ação B2) permitindo recolher informação útil para o projeto.  

O dia do agricultor (Ação B3 e B4) será organizado nos dois países (Itália e Portugal) de modo a 

envolver os agricultores e a capacitá-los com conhecimentos sobre a agricultura e alterações 

climáticas, oportunidades de melhorar as práticas de gestão climática nos programas de 

desenvolvimento rural e possibilitar a partilha de informação sobre temas específicos como a 

eficácia da aplicação das boas práticas agrícolas (ex. redução de gradagem; fertilizantes orgânicos) 

com o objetivo de conservar o solo e aumentar a sua fertilidade. Serão distribuidos questionários 

entre os agricultores de modo a avaliar a qualidade e implementação destas práticas. O 

envolvimento das partes interessadas nestes seminários, particularmente dos agricultores e/ou outras 

http://www.lifemedinet.com/
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organizações representativas, é uma parte fundamental e crucial do projeto. Os resultados do dia do 

agricultor serão disponibilizados no site do projeto. O relatório Layman (Ação B5) e o quadro de 

notícias (Action B6) será realizado de modo a permitir uma ampla visibibilidade da estrutura do 

projeto e respetivos resultados, particularmente junto do público geral. 

Resultados esperados 

Os resultados esperados no fim do projeto são os seguintes: 

a) Aumento do conhecimento de teor de carbono orgânico no solo, pelo menos nos primeiros 30 cm 

(se possível 50 ou 100 cm de profundidade) do solo mineral e nos diferentes tipos de gestão 

agrícola dos países mediterrâneos envolvidos no MediNet. Será criada uma base de dados para 

recolher toda a informação que correlacione o conteúdo e o armazenamento do carbono no solo 

com as diferentes práticas de gestão das culturas agrícolas e das pastagens. 

b) Melhorar os fatores de emissão do carbono do solo, como resultado da alteração das práticas de 

gestão das culturas agrícolas e das pastagens nas condições do mediterrâneo, de modo a 

substituir os fatores padrão do tier 1 do IPCC e aumentar as práticas de gestão que actualmente 

são reportadas a nível Nacional. 

c) Aumentar o conhecimento da contribuição da biomassa acima do solo e madeira morta 

proveniente das culturas perenes, no sequestro e emissão anual. Será criada uma base de dados 

pra recolher toda a informação relacionada com o carbono da biomassa acima do solo, 

proveniente das culturas perenes em diferente gestão das culturas agrícolas e das pastagens. 

Criação de uma rede de contactos com pessoas de interesse, para monitorização do contributo da 
agricultura nas alterações climáticas da área do mediterrâneo.  
d)  

Lista das Ações 
 

  A – Ações de Implementação 
 

Número 
da ação Nome da ação 

       A1 - Caracterização e comparação do arranjo institutional para o 
reporte da gestão das culturas agrícolas e das pastagens  

A2 - Seleção do tipo de sistemas de gestão das culturas agrícolas e 
das pastagens 

A3 - Acompanhamento das alterações da informação 
A4 - Ganhos e perdas da biomassa viva e morta 
A5 - Ganhos e perdas no carbono orgânico do solo 
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  B – Ações de comunicação e disseminação  
 

Número 
da ação Nome da ação: 

B1 -  Website do projeto e outras informações multimédias  
B2 - Rede de contactos com outros projectos, incluindo projetos 

LIFE  
B3 - Dia do agricultor - Itália 
B4 - Dia do agricultor - Portugal 
B5 - Relatório Layman 
B6 - Brochuras e notícias 

 

 

          Milestone Ação associada Prazo 

• Reunião de início de projeto C.1 06/09/2016 

• Seminário sobre dados existentes  A.3 15/06/2017 

• Seminário sobre biomassa viva e morta A.4 15/09/2017 

• Seminário sobre o carbono do solo A.5 15/12/2017 

• Dia dos agricultores (Itália) B.3 15/04/2018 

• Dia dos agricultores (Portugal) B.4 15/06/2018 

• Relatório Final C.3 30/08/2018 

 
 
 
 
 
Para mais informações: 
Gestor de Projeto: Dott. Tommaso Chiti, Departamento para a Inovação em Sistemas Biológicos 
Agro-Alimentares e Florestais (DIBAF), Universidade de Túscia, Itália. E-mail: 
tommaso.chiti@unitus.it 
 
LIFE 15 PRE IT/732295 –MEDINET é um projeto preparatório financiado pelo Programa LIFE, sub-programa 
Ação Climática, cujo objetivo é dar resposta às necessidades específicas de desenvolvimento e de aplicação 
da política e da legislação climáticas da União Europeia 
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