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Portugal terá de adotar
plantas africanas, levar
os sobreiros para o Norte
e armazenar mais água
da chuva
Qual é a probabilidade de po-
dermos vir a cultivar ananases
no Algarve ou cereais de Beja
na zona de Braga? Cientistas
e investigadores dizem que
é elevada e que esse cenário
poderá revelar-se mais cedo
do que se imagina.

"Em breve os agricultores de

Portugal e Espanha vão ter de
ir a Marrocos em busca de va-
riedades de plantas para come-

çarem a utilizar na Península
Ibérica", frisa Vanessa Sánchez

Ortega, da espanhola Funda-
ción Global Nature, que esta
semana esteve em Lisboa para
participar numa conferência
sobre o impacto das alterações
climáticas na agricultura. Aliás,
em algumas zonas de Castilla
La Mancha, em Espanha, já
se estão a fazer experiências
com alguns cereais trazidos do
Norte de África.

A verdade é que o território
ibérico tende a ser cada vez
mais árido e semidesértico,
segundo o cientista Filipe Du-
arte Santos, da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa: "E isso vai obrigar-nos
a mudar de paradigma na for-
ma como fazemos agricultura
em Portugal."

Outra grande mudança está a
ocorrer na floresta. O montado
de sobro, que nos habituámos
a ver na planície alentejana, vai
ter de começar a migrar para
norte, para escapar às pragas
e doenças potenciadas pelo ex-
cesso de calor. "Hoje, o monta-
do de sobro é uma espécie de
'cemitério plantado', como já se

pode observar em vastas zonas
do Baixo Alentejo. Os sobreiros
morrem de repente e ficam ali
até caírem. É muito triste", frisa
Eduardo Oliveira e Sousa, pre-
sidente da Confederação dos

Agricultores de Portugal (CAP).
Na conferência de Lisboa

— organizada por aquela con-
federação e que juntou vários
investigadores, académicos,
climatologistas e empresários
agrícolas — ficou ainda claro

que os agricultores vão ter de

produzir cada vez mais alimen-
tos, pois a procura vai disparar
60% nos próximos 20 anos,
devido ao aumento da popu-
lação. "Em simultâneo vão ter
de gastar cada vez menos água
nas suas culturas e, não menos
importante, terão de fazer um
esforço adicional para reduzir
as emissões de CO2", nota Ma-
riangels Fortuny, investigado-
ra da Organização Mundial do
Trabalho (OIT).
Parar de trabalhar
nos picos de calor
O aumento médio das tempe-
raturas e a frequência cada vez
maior dos períodos de seca,
segundo aquela especialista,
não só irá mudar a forma como
agora se faz agricultura na Pe-
nínsula Ibérica como, provavel-
mente, vai ter de interferir com
os horários de trabalho. "As pa-
ragens de laboração nos picos
diários de calor vão acabar por
dilatar o período laborai, pois
ninguém consegue ter uma
atividade produtiva normal
debaixo de elevadas tempera-
turas. Era muito importante

que os governos e os empresá-
rios agrícolas de Portugal e de

Espanha começassem a pensar
nesta situação."

Para lá da questão laborai,
Portugal vai ter de construir
mais barragens, para armaze-
nar a (cada vez mais escassa)
água da chuva. Oliveira e Sou-

sa, da CAP, sublinha ainda que
a reutilização de águas residu-
ais tem de ser potenciada, bem
como a aposta na dessaliniza-
ção da água do mar — embo-
ra para usos urbanos, numa
primeira fase, para reduzir a
'disputa' com a agricultura.

O cientista Filipe Duarte San-
tos conclui que, para agravar a
situação, "há uma grande falta
de sensibilidade da Comissão
Europeia para os problemas
gerados pelo impacto das alte-
rações climáticas nos países do
Sul da Europa".
Os agricultores
vão ter de produzir
mais alimentos,
com menos água,
diminuindo as
emissões de CO2


