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“As mudanças climáticas são 
a maior ameaça ambiental do 
século XXI, com consequências 
profundas e transversais a várias 
áreas da sociedade: económica, 
social e ambiental”, afirmou 
Margarida Pereira, diretora 
da Escola Superior Agrária 
do Instituto Politécnico de 
Beja, na sessão de abertura 
da conferência “Alterações 
Climáticas e seus Impactos na 
Agricultura”, organizada pela 
“Vida Económica”.
“As temperaturas estão a 
aumentar, os padrões da 
precipitação estão a mudar, os 
glaciares e a neve estão a derreter 
e o nível médio da água do mar 
está a subir” e não vale a pena 
ter ilusões: “é de esperar que 
estas alterações prossigam”, 
disse ainda aquela docente. E 
se é verdade que “a agricultura 
sempre se confrontou com a 
variabilidade climática”, para 
Margarida Pereira não há dúvidas: 
perante tamanhas mudanças os 
agricultores devem “modificar 
certas práticas” habituais e 
“adaptar-se a estas novas 
condições”.

TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaconoica.pt

O docente do Instituto Dom Luíz, 
da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, Ricardo Trigo, in-
terveio no início da conferência para 
falar do impacto das alterações climá-
ticas na frequência e amplitude das 
secas e ondas de calor no sul da Eu-
ropa, focando desde logo a evolução 
das anomalias de temperatura entre 

1951 e 2011, das secas muito severas 
e muito extensas, dos anos secos e 
húmidos, das mudanças nos valores 
médios de precipitação no Mediterrâ-
neo – “hoje temos mais variabilidade 
de precipitação do que há 60 ou 70 
anos”, disse –, das alterações do ciclo 
hidrológico médio – “o Mediterrâneo 
vai continuar a representar um dos 
principais ‘hotspots’ das alterações 
climáticas”, acrescentou – e das on-
das de calor. Essas, como as que ocor-
reram em 2003 e 2010 e que condi-
cionam a ocorrência de incêndios e a 

extensão das áreas ardidas por todo 
o território nacional e todo o clima a 
que vamos estando sujeitos.

Perante as evidências climáticas dos 
últimos anos, Ricardo Trigo deixa al-
gumas conclusões, uma das quais é 
que “a bacia do Mediterrâneo está 
a ficar mais seca e, de acordo com 
todos os modelos, a frequência de 
secas deve aumentar durante o pre-
sente século” e que “a sequência de 
ondas de calor nos últimos anos não 
tem precedentes”, tendo a onda de 
2010 sido “ainda mais notável do que 
as de 2003 e 2007”.

Em suma, “a diminuição da precipi-
tação total e o aumento das tempe-
raturas extremas é determinante para 
as condições da agricultura”, conclui 
Ricardo Trigo.

O vento, o orvalho, 
a irradiação noturna 
e as geadas

Também Marta Santos, do Centro 
Operativo das Tecnologias de Rega-
dio, interveio sobre a evolução das 
aleatoriedades climáticas na rede SA-
GRA e os impactos na agricultura. E 
Ricardo Vieira, técnico da Terraprima, 
abordou o equilíbrio e a pegada de 
carbono na agricultura, falando do 
Programa de Desenvolvimento Rural 

(PDR 2020) e das medidas de miti-
gação desses impactos na atividade 
agrícola, assim como dos programas 
disponíveis na área do sequestro de 
carbono, nomeadamente através do 
Fundo Português do Carbono da Ter-
raprima.

Fátima Espírito Santo, do Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), falou aos mais de uma cente-
na de presentes sobre as alterações 
climáticas em Portugal continental, 
a que se seguiu uma intervenção do 
professor da Escola Superior Agrária 
de Beja, Peres de Sousa, que dissertou 
sobre estes impactos particularmente 
na produção de uva de mesa. Para Pe-
res de Sousa “a temperatura média do 
ar está diretamente relacionada com a 
altitude, a latitude, a influência atlânti-

CONFERÊNCIA “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E SEUS IMPACTOS NA AGRICULTURA” ORGANIZADA PELA “VIDA ECONÓMICA” REUNIU VÁRIOS ESPECIALISTAS EM BEJA

Amplitude das secas e das ondas de calor no sul 

Margarida Pereira, diretora da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja.

Ricardo Trigo, docente do Instituto Dom Luíz, Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa.

Ricardo Vieira (à esquerda), técnico da Terraprima, e Marta Santos (à direita), do Centro 
Operativo das Tecnologias de Regadio, participaram num dos painéis moderados por 
Teresa Silveira (ao centro), da “Vida Económica”.

“A bacia do 
Mediterrâneo está a 
ficar mais seca e, de 
acordo com todos os 
modelos, a frequência 
de secas deve 
aumentar durante o 
presente século”
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 da Europa condiciona agricultura em Portugal

ca e a interioridade”, mas há “outros 
elementos climáticos como o vento, 
o orvalho, a irradiação noturna e as 
geadas, bem como fatores de outra 
natureza como a exposição, as cara-
terísticas do solo, a sua capacidade 
de campo, etc, que influenciam igual-
mente o comportamento da vinha”. 
Caraterísticas essas que, dada a sua 
natureza, “devem ser considerados 

em estudos mesoclimáticos e microcli-
máticos”, diz Peres de Sousa.

Numa outra vertente, dois técnicos 
do INIAV (Instituto Nacional de Inves-
tigação Agrícola e Veterinária) – Ed-
mundo Sousa e Rui Sousa - analisaram 
respetivamente os riscos da sanidade 
vegetal na fileira florestal e os efeitos 
das alterações climáticas nas pragas e 
doenças das fruteiras.

À parte das intervenções em cada 
uma das áreas, todos os intervenien-
tes foram convergentes quanto aos 
alertas que as alterações climáticas 
têm vindo a provocar e, sobretudo, 
quanto ao futuro e no que toca às 
precauções que todos os agentes 
económicos, concretamente os  liga-
dos à economia agrícola devem to-
mar para mitigar estas mudanças.

Margarida Pereira, diretora da Es-
cola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Beja resumiu bem as 
adaptações que a atividade agríco-
la deve fazer, desde a diversificação 
de culturas para responder às altera-
ções dos padrões de temperatura e 
precipitação, passando por medidas 
de conservação da água e humidade 
do solo, assim como pela mudança 
de práticas associadas à pecuária e 

alteração dos padrões de pastoreio 
e, ainda, pelo desenvolvimento e uti-
lização de variedades vegetais e es-
pécies animais resistentes a doenças.

A adaptação, adverte Margarida
Pereira, “é fundamental”, embora as
apostas sejam “elevadas” e haja “pro-
blemas sérios para resolver”. Mas é 
preciso “responder às questões co-
locadas pelas alterações climáticas”, 
diz esta docente do IPBeja, o que
“certamente” também é conseguido 
através de eventos como a conferên-
cia da “Vida Económica” realizada 
em Beja. Rodeados de especialistas e
perante uma plateia atenta pudemos 
“identificar problemas, conhecer ca-
sos bem-sucedidos, avaliar constran-
gimentos e oportunidades e propor e
discutir soluções” adequadas, conclui
Margarida Pereira.

Mais de 100 pessoas assistiram à conferência “Alterações Climáticas e seus Impactos na 
Agricultura” organizada pela “Vida Económica” no Instituto Politécnico de Beja.

AS PROPOSTAS DA LIGA PARA A PROTEÇÃO 
DA NATUREZA (LPN)

Para iniciar o debate que deve necessariamente conduzir à ação, a LPN 
propõe sete medidas concretas para começar a preparar Portugal para as suas 
novas condições climatéricas, para salvaguardar as populações e ecossistemas, 
a sua economia e o seu futuro: 

- Programa de desmantelamento de barragens obsoletas

- Proteção de cheias

- Deslocação de populações em zonas costeiras ameaçadas

- Adaptação dos sistemas e culturas agrícolas

- Criação de barreiras florestais autóctones

- Implementação imediata de um Plano Nacional de Eficiência Energética

- Expandir e tornar economicamente acessível a rede de transportes públicos 
coletivos

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
A adaptação e a gestão dos riscos de desastres ambientais num clima em 
mudança implicam, segundo a LPN, uma ação concertada a vários níveis: 
- Reduzir a exposição
- Aumentar a resiliência para riscos mutáveis
- Transformar processos e hábitos 
- Reduzir a vulnerabilidade
- Preparar, responder e recuperar
- Transferir e partilhar riscos
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JOSÉ MIRA 
Professor do Instituto Politécnico de Beja

“As mudanças em padrões me-
teorológicos, dos ecossistemas, das 
migrações humanas e animais, da dis-
tribuição de vetores e doenças, têm 
implicações numerosas e imprevisí-
veis. As ondas de calor têm implica-
ções nefastas sobre a saúde e bem-
-estar animal, acarretando aumento 
de custos e quebras de produtivi-
dade. O efeito do stress térmico na 
fisiologia dos animais implica uma 
diminuição do consumo voluntário 
dos alimentos, alteração da atividade 
comportamental e social e atrasos na 
velocidade de crescimento. Há que-
bras de fertilidade, comportamento 
irregular do cio, perdas de ovulação e 
morte embrionária. Com um ambien-
te mais favorável para os insetos; ge-

rações mais curtas, a sua permanên-
cia ao longo de todo o ano e a sua 
expansão para latitudes e altitudes 
mais elevadas, as doenças transmiti-
das por insetos em zonas do globo 
em que por não serem endémicas, os 
animais (e também os humanos) não 
possuem imunidade, podendo ter 
efeitos devastadores. De realçar que 
75% das doenças emergentes e re-
-emergentes são zoonóticas. Então o 
que fazer para nos prepararmos? Uti-
lização de animais menos suscetíveis 
ao stress térmico. Utilização das fê-
meas para deposição de gordura cor-
poral durante os períodos de maior 
disponibilidade alimentar. Promover 
a instalação adequada de árvores e 
arbustos para resguardo dos animais 
nas situações de inclemência do am-
biente”.

Mesa redonda: Que caminhos para os agricultores se prepararem para as alterações climáticas?
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

BENVINDO MAÇÃS 
- Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, INIAV

“A estratégia do Ministério da 
Agricultura para a investigação e 
inovação agroalimentar e flores-
tal recentemente divulgada tem 
como pretensão garantir a autos-
suficiência alimentar em valor em 
2020, prevendo um crescente nível 
de incorporação de matéria-prima 
nacional pela indústria agro-ali-
mentar, para o que é necessário 
aumentar a capacidade produtiva 
dos diferentes sectores da agricul-
tura. Numa fase em que se exige 
maior respeito pelo ambiente, já 
com preocupação de promover 
medidas e práticas de mitigação 
e adaptação às alterações climá-
ticas, é preciso atuar com inteli-

gência no sentido de reforçar as 
relações entre os decisores políti-
cos (responsáveis pela conceção e 
implementação das politicas públi-
cas), os investigadores (que devem 
incorporar nos seus programas de 
investigação as ações pertinentes 
relacionadas com a necessidade 
de encontrar conhecimento e tec-
nologias que permitam a adapta-
ção dos sistemas ao fenómeno das 
alterações climáticas) e os agricul-
tores. 

Do maior envolvimento entre os 
elementos deste triângulo pode 
resultar uma intervenção mais in-
teligente em todo o processo de 
adaptação da agricultura às altera-
ções climáticas e que passa neces-
sariamente por fortes intervenções 
ao nível local”.
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Alterações climáticas 
condicionam 
agricultura 
em Portugal
Os cenários previstos para as altera
climáticas na Europa mostram um
claro aumento da probabilidade de
fenómenos climáticos extremos com
capacidade disruptiva”. E a subida 
nível médio do mar e o aumento da
precipitação extrema deverão aume
as cheias e a erosão costeira, tudo
se conjugando para uma “elevada
probabilidade de decréscimo da
produtividade agrícola no Sul da
Europa, assim como do decrescime
da produção de energia hídrica”,
segundo um estudo da Liga para a
Proteção da Natureza.
Diagnósticos e alertas deixados dur
a conferência “Alterações Climática
e seus Impactos na Agricultura”,
organizada pela “Vida Económica” 
que reuniu vários especialistas do se
no Instituto Politécnico de Beja. P. 6 e


