Portal Ambiente Online - Notícias

Page 1 of 1

Sexta-Feira, 14 de Janeiro de 2011

Notícias
MY AMBIENTEONLINE

Canal \ Noticias \ Detalhes

USERNAME :
PASSWORD :

Agricultura ao serviço do sequestro de carbono
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Utilizar pastagens biodiversas para
sequestrar carbono e contribuir para
os compromissos portugueses de
redução de CO2 é o principal mote do
projecto Terraprima – Fundo
Português de Carbono (FPC). Com
um valor de oito milhões de euros, a
iniciativa foi um dos projectos
escolhidos na primeira fase de
candidaturas nacionais a apoio do FPC. A adesão dos agricultores
está a ser, este ano, superior a 2009, explica a empresa.
Os agricultores que queiram aderir ao projecto são premiados caso
adoptem um sistema de pastagens seleccionadas que potencializam
o sequestro de carbono na atmosfera. Designado como “Pastagens
Permanentes Semeadas Biodiversas Ricas em Leguminosas”,
naquela que é a adaptação prática da chamada engenharia da
biodiversidade, o projecto contempla pastagens que têm vantagens
ambientais e produtivas, pela riqueza de biodiversidade que
apresentam.
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«No primeiro ano de projecto, em 2009, as estimativas de adesão
ficaram aquém do esperado, devido às condições meteorológias»,
explica Ricardo Teixeira, investigador do Instituto Superior Técnico
envolvido nos projectos Terraprima. Para este ano, a empresa tem
visto mais inscrições de agricultores, estimando fechar o ano entre
os 13 000 e os 21 000 hectares de pastagens seleccionadas. Em
2009, o número situou-se nos 16 000 hectares.
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No fundo, trata-se de uma iniciativa que terá um impacto ambiental
além do horizonte de projecto em 2012. «Falamos de um
conhecimento que não se perde com o fim do financiamento do
FPC, daqui a dois anos», afirma o investigador. A Terraprima
acredita que os agricultores beneficiados continuarão a utilizar este
sistema de pastagens, uma vez que já têm a tecnologia, o
conhecimento e os investimentos feitos, além de que a
biodiversidade das sementes tem impactos positivos na
produtividade. «Portugal terá benefícios em termos de sequestro de
carbono e, após 2012, não terá sequer que financiar estas
iniciativas», comenta Ricardo Teixeira.
O apoio aos agricultores varia em função da área total semeada a
cada ano, no horizonte de três anos de projecto. Uma vez que a
área de 2009 ficou aquém, os agricultores estão a receber prémios
de 150 euros por hectares. «A grande parte responde a esta
iniciativa devido ao apoio financeiro, mas vamos desenvolvendo
acções de sensibilização junto dos agricultores para explicar o
impacto destas pastagens para a redução de carbono na
atmosfera», avança o responsável.
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A segunda fase para apresentação de candidaturas ao FPC,
relacionadas com projectos de redução ou sequestro de emissões
de CO2 para a atmosfera, terminou em Março deste ano, com 12
candidaturas. A Comissão para as Alterações Climáticas ainda não
anunciou os projectos que serão financiados.
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