BIODIVERSIDADE EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
PROJETO-PILOTO PARA AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE E IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
DE INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS DO CONTINENTE

A agricultura desempenha um papel chave na manutenção e promoção da biodiversidade em todo o
Mediterrâneo. Portugal apresenta índices

de biodiversidade elevados em todo o

seu território, que estão frequentemente associados

à atividade agrícola.

Mesmo em situações de agricultura mais intensiva é possível implementar melhorias

nas

práticas agrícolas que contribuam para minimizar os impactes negativos que a simplificação e
intensificação da paisagem rural possa ter na biodiversidade e contribuir para a sua promoção.

Assim, neste projeto-piloto procuramos avaliar a adequabilidade e o impacto da implementação de
medidas de incremento

da biodiversidade em explorações agrícolas do Continente.

Objetivos
Com este estudo pretende-se realçar a estreita ligação entre a agricultura e a biodiversidade, aumentando
o conhecimento prático que existe para a realidade portuguesa e testando as melhores formas de aplicar no
terreno as técnicas que favorecem a biodiversidade.
Para que no futuro seja possível aos agricultores, enquanto prestadores de serviços ambientais, atingirem
metas mais ambiciosas e exigentes do ponto de vista da biodiversidade, é necessário adaptar os
compromissos a assumir pelos agricultores à realidade das suas explorações.
Dada a enorme diversidade das explorações agrícolas do Continente, tanto no que respeita ao meio físico
em que se inserem, como ao tipo de atividades nelas praticadas, a adoção de medidas de conservação e
promoção da biodiversidade tem de ser ajustada à cultura e às especificidades de cada território.
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Biodiversidade
Os dados apurados até à data, em cada uma das
explorações piloto, já permitiram confirmar a
importância da actividade agrícola na
conservação da biodiversidade.
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Medidas de gestão
Foram propostas e estão a ser testadas medidas de gestão para ajudar a
manter ou a aumentar a biodiversidade:
• criação de estruturas de apoio à fauna
- colocação de abrigos para morcegos
- construção ou adaptação de charcos
- construção ou manutenção de abrigos para répteis, anfíbios, mamíferos, aves, etc
- instalação de faixas de culturas para insetos e aves

Construção de abrigos para anfíbios

• adaptação de práticas culturais

- manutenção do enrelvamento nas entrelinhas de pomares
- gestão de parques de pastoreio com áreas não pastoreadas na Primavera
- manutenção de restolhos
- estilha de lenhas

• proteção de determinadas zonas na exploração agrícola

Adaptação de bebedouros

- manutenção de vegetação natural nas bordaduras e áreas incultas
- manutenção de bosquetes, de sebes e de galerias ripícolas
- proteção de plantas de regeneração natural no montado
- proteção de pontos de água
- ações de minimização da erosão

O efeito destas medidas na biodiversidade local será medido relativamente à
situação de referência já inventariada.

Instalação de faixas de vegetação para insetos e aves

Exemplo de medidas

Proteção de pontos de água

Proteção de bosquetes e
galerias ripícolas

Manutenção de canteiros de arroz
inundados durante o inverno

Manutenção de sebes e de vegetação
natural nas bordaduras
Enrelvamento da entrelinha
Gestão de parques de pastoreio
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