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Projecto de
Optimização de 
Infraestruturas 
Ecológicas em vales 
agrícolas irrigados 
para promoção da 
qualidade ambiental 
e biodiversidade.

As Infraestruturas Ecológicas 

em planícies irrigadas são  

áreas multifuncionais 

essenciais para a conservação 

e biodiversidade dos 

ecossistemas naturais e 

agrícolas, e suportam  

diversos serviços para o  

bem-estar humano e da 

sociedade.
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Em Portugal, as zonas agrícolas representam cerca 
de 43% do território, e destas, 16% são superfícies 
irrigáveis (dados PORDATA, 2021). 

Atendendo à área que ocupam, a capacidade 

existente nos sistemas agrícolas para manter 

a fauna e a flora é crucial para a conservação 

da biodiversidade e do fornecimento de bens 

e serviços ambientais à sociedade. Contudo, 

a intensificação agrícola é responsável 

pelo decréscimo global da quantidade e 

qualidade da água, de espaços naturais e de 

corredores ecológicos utilizados por diversos 

animais e plantas. Assiste-se a um grande 

esforço para mitigar estes problemas e 

promover uma atividade agrícola sustentável, 

conciliadora dos valores económicos com os 

valores ambientais. 

Uma dessas medidas é a promoção e a 

subsidiação de porções de terreno produtivo 

dedicados à proteção da biodiversidade. 

Estas áreas vegetadas e inseridas na matriz 

agrícola de uso, frequentemente lineares, 

fazem parte dos elementos de paisagem 

naturais ou seminaturais que promovem a 

manutenção da biodiversidade e dos serviços 

ambientais prestados à sociedade, i.e., fazem 

parte da Infraestrutura Ecológica (IE).

AS ZONAS RIBEIRINHAS, OU 
RIPÁRIAS, COM A SUA VEGETAÇÃO 
NATURAL OU SEMINATURAL TAMBÉM  
INTEGRAM A IE E SÃO UM DOS SEUS 
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS.
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O Projeto Optimus Prime PTDC/

ASP-AGR/2977/2017, Otimização de 

infraestruturas verdes em vales agrícolas 

irrigados para promoção da qualidade 

ambiental e biodiversidade, foi financiado 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

decorreu entre 2018 e 2022, e dedicou-se 

ao estudo e promoção da Infraestrutura 

Ecológica em sistemas de agricultura 

irrigada. 

▶ O Optimus Prime desenvolveu-se nos 

vales agrícolas dos rios Sorraia, na zona de 

Coruche, e Tejo, junto à foz dos rios Almonda 

e Alviela, perfazendo um total de 138,9 

km2. Uma grande parte da Infraestrutura 

Ecológica encontra-se degradada ou 

estreitada pelo uso da terra na matriz.  

▶ Analisou-se a qualidade e a 

conectividade entre os elementos da 

Infraestrutura Ecológica, as configurações 

desta (localização, tamanho, forma) 

que maximizam a biodiversidade e o 

fornecimento dos serviços ambientais, bem 

como quais os melhores indicadores para 

estes e suas metodologias de caracterização.  

▶ Simulou-se o fornecimento de água 

e retenção de sedimentos para distintos 

cenários futuros de desenvolvimento agrícola 

e de alterações climáticas, e os custos 

económicos e as compensações decorrentes da 

implementação de Infraestruturas Ecológicas 

mais amigas do ambiente. 

Principais ações do projeto: 

- Conectividade da Infraestrutura Ecológica  

nas áreas em estudo 

- Caracterização de indicadores de 

biodiversidade e de serviços e ensaio de 

metodologias para a sua caracterização e 

monitorização 

- Desenvolvimento de modelos preditivos  

entre configurações da Infraestrutura Ecológica 

e os diferentes indicadores de biodiversidade  

e serviços 

- Simulação económica em cenários 

de implementação de infraestrutura e 

desenvolvimento de uma ferramenta online 

para os agricultores poderem simular os  

serviços prestados 

- Ações participativas com os agricultores, 
recomendações aos agentes de políticas  
de uso da terra.

O projeto foi liderado pelo Instituto Superior 

de Agronomia da Universidade de Lisboa 

(ISA, ULisboa), tendo como parceiros a 

Nova School of Business and Economics 

(Nova SBE). São também parceiros a União 

Agrícola do Norte do Vale do Tejo (Agrotejo) 

e a Associação de Regantes e Beneficiários 

do Vale do Sorraia (ARBVS), com um papel 

crucial de interligação com os produtores 

agrícolas. Também participou como 

prestador de serviços a FC-ID da Faculdade 

de Ciências de Lisboa.


