EDPinvestenaQuintadaFrança

1 of 1

http://www.edp.pt/EDPI/Internet/PT/Group/Media/EDPNews/2006/E...

english

Kit Media

Notícias EDP Banco de Imagens Dados Chave Governo Societário

Unidades de Negócio Calendário Corporativo

Media > Notícias EDP > 2006

Imprimir

Criar PDF

Produto de mercado para a agricultura: a fixação de carbono

A EDP vai investir cerca de meio milhão de euros num projecto agro-florestal na Quinta da França. O objectivo
da EDP ao financiar este projecto é produzir um stock de carbono equivalente a 7.000 toneladas de CO2 por ano,
no período de 2006 a 2012, reduzindo assim o balanço nacional de emissões nesta quantidade anual, e
demonstrar a viabilidade de alargamento desta iniciativa a uma escala nacional muito mais vasta.
No contexto nacional de redução das emissões de CO2, tem importância particular a aposta em projectos de
sumidouro de carbono como este, e que adicionalmente mitigam a desertificação dos solos. É este o caso de
projectos de gestão de pastagens e de sementeira directa, em conjunto com florestação, como o que se vai
iniciar na Quinta da França.
Estes projectos estão previstos no artigo 3.4 do protocolo de Quioto e enquadram-se no conjunto de actividades
previstas pelo fundo nacional de carbono criado pelo DL 71/2006. Esta actuação não cria licenças de emissão
transaccionáveis, mas permite melhorar o balanço nacional apresentado anualmente em Bruxelas, o que na
prática corresponde à redução do défice de emissões previsto.
Além disso, permitem no curto/médio prazo a melhoria das áreas de cultura agrícola e pastorícia do centro e sul
do país, ao aumentarem o teor em matéria orgânica do solo. O alargamento a nível nacional destes projectos ,
em conjunto com florestação com espécies autóctones, abrangendo uma área de 500 000 ha, permitirá uma
fixação estimada de até 4,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, durante 7 a 10 anos.
Trata-se fundamentalmente de implementar novos métodos de plantação e gestão das áreas cultivadas, de
modo a certificar o carbono fixado e a fornecer um estímulo remuneratório aos agricultores por esta mais-valia
adicional da sua actividade.
Mostra-se assim que a prestação de serviços ambientais pode ser um produto de mercado competitivo da
agricultura, a par da convencional produção de alimentos.
Na área da gestão florestal, a Quinta da França fica também sujeita à obrigatoriedade de ter a sua área florestal
em regime certificado de gestão florestal sustentável, no prazo de 3 anos.
O que é a Quinta da França
Trata-se de um projecto agro-florestal existente desde meados de 90, localizado nas margens do rio Zêzere e
com uma área de 500 hectares. O projecto é gerido pela Terraprima, tendo sido já premiado com o Prémio
Nacional do Ambiente - Moura Ambiente 1999 e com o Prémio Fórum Ambiente - Categoria Investigação. A
Quinta da França está integrada na Avaliação Portuguesa do Millennium Ecosystem Assessment, uma avaliação
lançada pelo Secretário-Geral da Nações Unidas. Está também integrada no projecto Extensity, financiado pela
programa Life da União Europeia, liderado pelo Instituto Superior Técnico e que tem como parceiros, entre
outros, a DECO, a Liga para a Protecção da Natureza, a Confederação dos Agricultores de Portugal, e organismos
do Ministério da Agricultura, dos Desenvolvimento Rural e das Pescas.
A Terraprima está neste momento em conversações com a Companhia das Lezírias, o Grupo Sousa Cunhal e a
Herdade dos Esquerdos (exploração onde foi desenvolvido o sistema pioneiro da pastagens implementado na
Quinta da França), para a colaboração neste esforço de fixação de carbono, demonstrando a possibilidade de
criação de uma rede de agricultores para esta actividade.
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