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ASSUNTOS A ABORDAR

Objetivos do Projeto
Serviços dos Ecossistemas
Metodologia

Tipologia das Explorações

Estruturas de Foco Ecológico  - EFA («Ecological Focus Areas»)
Ferramentas
Indicadores

Alguns dos principais resultados do projeto
Impactos económicos

▪Políticas
▪Riscos e Oportunidades



OBJETIVOS DO PROJETO

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 os 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



SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

• “Os serviços dos ecossistemas são 
os benefícios que as pessoas 
obtêm dos ecossistemas”

• Serviços de produção como alimentos, água 
potável, fibras, combustível, etc; 

• Serviços de regulação como regulação do clima, 
de cheias, de secas e de doenças; 

• Serviços de suporte como a produção primária, a 
formação dos solos e os ciclos de nutrientes;

• Serviços culturais como o recreio, o valor 
espiritual, o valor religioso e outros benefícios 
não materiais. 

(adaptado de Ecossistemas e Bem-Estar Humano. Avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem
Assessment)



METODOLOGIA – Tipologia das Explorações



METODOLOGIA – Tipologia das Explorações

Ponto de Partida
• Caracterização (ocupação, 

práticas, clima e solos)

• Cartografia de grande detalhe

Boas Práticas
• Simulação  de introdução de 

novas estruturas ecológicas

• Critérios da equipa de projeto 
com feedback dos agricultores 



METODOLOGIA – Estruturas de Foco Ecológico 
EFA (»Ecological Focus Areas»)

• As estruturas de foco ecológico (EFA) são as 
estruturas da paisagem, sejam verdes (vegetação) 
ou azuis (hídricas), que potenciam e proporcionam 
benefícios ecológicos, de forma direta ou indireta. 

• Cada estrutura tem um determinado impacto 
potencial nos serviços dos ecossistemas (estética 
da paisagem, sequestro de carbono, controlo de 
pragas, entre outros) e na biodiversidade (aves, 
mamíferos, abelhas, invertebrados), em função da 
combinação e configuração das suas características 
(forma, declive, largura, tipo de espécie, entre 
outros).

• O impacto da manutenção ou instalação de EFAs é 
afetado pela existência ou conectividade a outras 
estruturas contíguas. Regra geral, o valor 
individual de uma EFA aumenta quando, na sua 
vizinhança, existem outras EFAs.

• 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



METODOLOGIA – Estruturas de Foco Ecológico 
EFA (»Ecological Focus Areas»)



METODOLOGIA – Estruturas de Foco Ecológico 
EFA (»Ecological Focus Areas»)



METODOLOGIA – Ferramentas

• EFA CALCULATOR
• Ferramenta desenvolvida em 2015 pelo Departamento de Investigação Agrícola e Ambiental (AERU) da 

Universidade de Hertfordshire no Reino Unido, com fundos do Joint Research Centre (JRC) da Comissão 
Europeia. (JRC/IPR/2014/H.4/0022/NC).

• A quantificação dos indicadores teve por base a leitura de 350 artigos científicos cobrindo todo o espaço 
europeu.

• A calculadora integra os indicadores QUESSA (Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture) 
resultantes de um projeto FP7 de 2017.

• InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)
• Modelo espacialmente explícitos da Universidade de Standford, onde os inputs baseiam-se em bases de 

dados geográficas (tendo a cartografia como fonte de informação); enquanto que os seus outputs produzidos 
são mapas, expressos em termos biofísicos.

• Permite avaliar e quantificar as trocas associadas a diferentes escolhas de gestão de ocupação do solo, assim 
como identificar zonas onde o investimento em capital natural pode melhorar e potencializar o 
desenvolvimento humano assim como a conservação dos ecossistemas

• Amplamente utilizado pela Academia



METODOLOGIA – Indicadores

Serviços dos 
Ecossistemas

Estética da 
paisagem

Stock de Carbono 
(biomassa)

Stock de Carbono 
(solo)

Controle de 
pragas (3x)

Polinização Erosão do solo

Biodiversidade



RESULTADOS – impacto SE e  Biodiversidade



RESULTADOS – Intensivo Agrícola e Extensivo Pecuária

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

Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico

Área: 475 ha
EFAs: 112



RESULTADOS – Intensivo Agrícola

• 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: 43

Estruturas e Estruturas de Foco Ecológico



RESULTADOS – matriz de impactos entre SE e tipologias 
de  agricultores



RESULTADOS – matriz de impactos entre as EFA e os SE



RESULTADOS – custos associados a cada tipologia de EFA



RESULTADOS – EFA Calculator | Modelo “Boas Práticas” 
– Stock de Carbono no Solo



RESULTADOS – Impactos económicos – Riscos e 
Oportunidades

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, à destruição de património

• CRESCENTE LIMITAÇÃO DO ACESSO 
A “FERRAMENTAS”

Por exemplo, fitofármacos ou outros inputs agroquímicos

• PRESSÃO E INSATISFAÇÃO  
DE STAKEHOLDERS

Sejam estes fundos de investimento 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
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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 mais 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

• MELHORIA NA ACEITAÇÃO 
POR PARTE DE  ONG, 
MEDIA E SOCIEDADE CIVIL 
(COMUNICAÇÃO)

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 
IMPACTO

• DIFERENCIAÇÃO



RESULTADOS – Políticas (PAC – Bases da Reforma em curso)

• 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 EFA acima da condicionalidade |

Plano de gestão das EFA | Faixas de prevenção da erosão e quebras do vento



NOTAS GERAIS – aspetos técnicos/económicos 

• Definição e tipos de áreas de foco ecológico (AFE) e dos Serviços dos Ecossistemas (SE) utilizados

• Metodologia (utilização da calculadora, desenvolvida no reino unido com base em estudos 
científicos)

• Em termos de resultados:

- Quanto mais complexa for a exploração maior será o benefício para os SE e para a 
biodiversidade

- Os agricultores em geral não têm perceção do valor que têm nas suas explorações, dos 
serviços que prestam e da consonância entre rentabilidade agrícola e sustentabilidade ambiental
(Extensivo minimalista e densidade animal baixa, Intensivo pecuária e extensivo agrícola; Intensivo 
agrícola e extensivo pecuária)

- A manutenção das AFE é relativamente barata

- As técnicas e práticas são conhecidas dos agricultores ou fáceis de aprender

- Muito importante, principalmente no momento da instalação de novas culturas

- Quanto mais as AFE estão integradas em rede, maior é o valor dos SE. Isto aplica-se na 
exploração mas também aos vizinhos.



NOTAS GERAIS – aspetos de políticas 

• Instrumentos a criar que possam:

- Promover a manutenção de EFA existentes nas explorações:

Áreas agroflorestais | Árvores em linha | Árvores isoladas | Bosquetes | Buffer | Floresta | 
Lagos/charcas | Margens de campo | Monumentos | Pousio agronómico | Sebes | Valas

- Apoiar a instalação de estruturas de foco ecológico de caráter anual, que gerem efeitos 
positivos nos serviços dos ecossistemas (eco-regimes)

- Apoiar a instalação de estruturas de foco ecológico de caráter plurianual, que gerem efeitos 
positivos nos serviços dos ecossistemas (apoios ao investimento e/ou Regimes Clima/Ambiente)

• Dificuldade em criar mecanismos “justos” que possam ser aplicados a nível nacional -> mapear 
regionalmente prioridades?

• Determinar os valores corretos que sejam motivadores sem que sejam desequilibrados entre si

• Mecanismo de verificação/quantificação dos SE criados
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