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Análise do Projecto
Os resultados do MISART são amplamente
transponíveis. O modelo geral é aplicável a qualquer
questão de desenvolvimento rural sustentável e,
nalgumas componentes, para qualquer problema
ambiental. As soluções específicas são genericamente
aplicáveis no mundo rural, nalguns casos com particular
incidência na área mediterrânica.
O MISART levou à criação da Terraprima – Sociedade
Agrícola, Lda., arrendatária da Quinta da França e
responsável pela aplicação dos resultados do projecto.
Levou também à criação do CESEE - Centro de Estudos
de Sistemas Ecológicos e Económicos, uma associação
sem fins lucrativos dedicada à investigação e formação
interdisciplinar em sistemas ecológicos e económicos e a
defesa do desenvolvimento sustentável.
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MISART – Modelação Integrada de um Sistema Ambiental, Rural e Turístico é um projecto que visa criar um modelo
para gestão sustentável de
quintas. Este modelo é desenvolvido a um nível geral e aplicado a uma área específica, a
Quinta da França, na Cova da
Beira.
Neste projecto, são abordados diversos aspectos do
desenvolvimento sustentável do mundo rural, integrando considerações sobre paisagem, energia, ambiente,
economia, sociedade, ética e estética, promovendo-se
sinergias entre agricultura, pecuária, floresta e turismo.
O MISART estará, deste modo, a contribuir para o desenvolvimento sustentável do mundo rural, numa
perspectiva de intervenção em explorações agrícolas
individuais.
O MISART é promovido pela Junitec – Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico, com a parceria do
Instituto Superior Técnico. É financiado pelo Programa Life da União
Europeia e decorre de Março de
1995 a Agosto de 1997.
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Quinta da França

O MISART pretende
contribuir para a
procura de novas
soluções para o
mundo rural que
garantam viabilidade
financeira,
maximizem os
serviços da
agricultura tradicional
e reduzam os
impactes da
agricultura intensiva

MISART

MISART

Quintas e Sustentabilidade

Publicações Seleccionadas

A agricultura extensiva tradicional fornece importantes
contributos económicos, sociais e ambientais, como a
conservação de diversidade biológica, regulação do ciclo
da água, fixação de carbono, criação de emprego e conservação de paisagens culturais. No entanto, esta agricultura, em especial nas regiões interiores da Europa,
enfrenta uma decrescente viabilidade financeira, devido
à reforma das políticas agrícolas e à globalização dos
mercados.
A intensificação agrícola, considerada como uma das
saídas para a viabilização de quintas, provoca
importantes impactes ambientais, como a poluição da
água por nitratos e produtos fito-farmacêuticos,
emissões de carbono, consumo elevado de água e de
energia. A maioria dos processos de produção
intensificada criam ainda problemas de segurança
alimentar, de que são exemplos a BSE nos bovinos e a
utilização de hormonas sintéticas na produção pecuária
ou de pesticidas na produção de hortícolas e de
frutícolas.
O MISART pretende contribuir para a premente procura
de novas soluções para o mundo rural que garantam
viabilidade financeira, maximizem os serviços da
agricultura tradicional e reduzam os impactes associados
à agricultura intensiva.
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4 trabalhos finais de

5 artigos de
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Prémio Nacional do Ambiente

Quinta da França

O trabalho desenvolvido pelo MISART ganhou o
Prémio Nacional do Ambiente 1999, no valor de um
milhão de escudos.
O MISART foi
reconhecido com o
Prémio Nacional do
Ambiente em 1999

Este galardão foi atribuído pela Câmara Municipal de
Moura, EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, Direcção Regional de Ambiente
do Alentejo e ECOS, durante o Seminário "Ambiente
Moura 99", realizado em Dezembro de 1999.
O concurso tinha por "objectivos essenciais premiar os
jovens portugueses (idade limite de 35 anos) que possuam ou se encontrem a desenvolver trabalho na área do
ambiente, independentemente do sector de actividade ou
curso académico/grupo profissional a que pertençam".
Este trabalho foi apresentado pelos membros da Equipa
MISARTcom idades entre os 20 e os 35 anos, de áreas
tão diversas como engenharia agrícola, ambiental, civil,
física, florestal, informática, mecânica ou biologia,
economia, psicologia e turismo.
A este prémio concorreram vinte e seis projectos, de
múltiplas áreas relacionadas com ambiente. Destes vinte
e seis projectos, foram seleccionados cinco, aos quais
foram atribuídas menções honrosas.

A Quinta da França situa-se na Cova da Beira, nas
imediações da cidade da Covilhã. Tem uma área de
cerca de 470 hectares e apresenta uma grande
diversidade paisagística, com zonas de culturas arvenses
de sequeiro e de regadio, lameiros, pastagens, carvalhal,
matos, olival, pinhal e eucaliptal.
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Localização

O Rio Zêzere e a Ribeira de Caria limitam a propriedade
a sul, a poente e a norte, apresentando uma galeria
ripícola bem desenvolvida de amieiros, salgueiros,
freixos, choupos e plátanos. Ao longo do Rio Zêzere
existem três açudes em pedra. A quinta possui ainda
duas charcas, mais de 20 km de levadas marginadas por
árvores e diversas nascentes e minas de água.
Pontualmente ou em linhas podem encontrar-se fruteiras
como marmeleiros, castanheiros, figueiras, cerejeiras,
pereiras, macieiras e amoreiras.
O património construído consta de 24 típicas casas
rurais portuguesas, de tamanhos muito diversos e com
uma área coberta total de cerca de 4.800 m2. São
construídas em blocos de granito à vista e cobertas com
telhas de tipo mourisca ou Marselha. Existem 2 núcleos
maiores, a “Quinta de Cima” e a “Quinta de Baixo“, um
núcleo de tamanho intermédio e outras pequenas casas
dispersas. Existe ainda um núcleo mais recente
construído em estilo Raul Lino. As casas apresentam
frequentemente anexos, como palheiros, pocilgas,
queijeiras, cobertos e fornos.

A área e a diversidade paisagística
concedem à Quinta
da França potencial
para testar medidas
de sustentabilidade
no turismo e
agricultura

Encontram-se ainda outro tipo de construções como
depósitos de água, minas, nascentes, poços, açudes,
charcas, canais de drenagem, paredões de protecção de
cheias, levadas para irrigação, caminhos e veredas.
Quinta da França
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Quinta da França

Gestão de Informação

Agricultura e Pecuária

A exploração
agrícola assenta em
dois eixos:
- Culturas arvenses
de sequeiro e de
regadio
- Ovinos para
produção de leite e
de carne

Milho

Ovinos

As culturas arvenses constituem um dos eixos
fundamentais da produção agro-pecuária. Destas, o
milho de regadio é a cultura com maior expressão e rentabilidade, embora as restrições climáticas exijam o
encurtamento dos ciclos de produção utilizados, com
sementeiras no início de Maio e o final do período de
irrigação em meados de Agosto. A rega processa-se por
alagamento, utilizando levadas tradicionais. O centeio é
utilizado para produção de palha e de semente. O seu
carácter alelopático e elevada rusticidade aconselha
ainda a sua utilização após desmatações e pousios
longos, para controlo de vegetação infestante.
A exploração de ovinos constitui o segundo eixo de
produção da Quinta da França, sendo realizada em
regime extensivo. O rebanho conta actualmente com
cerca de 500 animais. É alimentado principalmente por
pastagens. A erva dos diferentes tipos de pastagem tem
qualidades muito variáveis, sendo que os rebanhos
(compostos por animais de diferentes idades ou fases de
reprodução) utilizam de forma diferente os vários tipos
de pastagem. Esta alimentação é complementada, em
períodos de carência alimentar, com fenos e, para as
ovelhas em lactação, com cereais em grão (milho, aveia,
centeio) produzidos na exploração. O maneio e a ordenha são assegurados por dois pastores. A ordenha é
realizada manualmente duas vezes por dia (uma no
período de Verão), antes da saída do rebanho para a pastagem e após o seu regresso. O leite da ordenha é armazenado em tanque refrigerado e vendido para fazer
queijo. O rebanho é conduzido diariamente às parcelas
de pastagem, sendo recolhido num ovil durante a noite.

A gestão de informação é crucial em projectos fortemente interdisciplinares e integrados. Para esse fim, o
MISART desenvolveu uma estruturação geral de informação e uma conceptualização para uma base de dados
relacional.
A estruturação geral de informação aplica-se a toda a
informação que não é passível de integração numa base
de dados digital (documentos em papel, estrutura de
directorias no servidor de ficheiros, divisão de responsabilidades, conhecimento e trabalho).
Foi desenvolvida uma base de dados relacional, o
GestOr – Gestão de Informação e Comunicação em Organizações. Esta integra duas componentes: interacção
com entidades externas (pessoas, relatório de contactos);
informação e conhecimento (referências bibliográficas,
palavras chave, citações, resumos, locais).
Adicionalmente, é necessário gerir a informação relativa
ao objecto do projecto. Para esse fim, foi
conceptualizado um sistema de informação. Foi ainda utilizado um Sistema
de Informação Geográfica para registo
de dados e informação de carácter espacial sobre a Quinta da França, que inclui
informação como fotografias aéreas, tipo
e ocupação de solo, património construído, rede viária.
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A gestão e
organização da
informação num
projecto
interdisciplinar é
fundamental para o
seu bom
funcionamento
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Energias Renováveis

Quinta da França

Floresta

O MISART analisou a viabilidade da aplicação de diferentes soluções com energias renováveis: (1) central
mini-hídrica abastecida pelo Rio Zêzere; (2) três sistemas de fornecimento de energia para bombagem de água
(moinho de vento, sistema fotovoltaico e motobomba).

O MISART analisou a
viabilidade da
aplicação de
tecnologias com
energias renováveis

No sistema mini-hídrico a água é captada no açude do
meio, sendo acumulada num depósito de onde passa para a turbina, sendo depois descarregada no rio. Foi analisada a instalação da turbina e a recuperação da levada
em terra ou em betão. Com as tecnologias disponíveis
comercialmente, verificou-se a não rentabilidade do
projecto, devido aos custos elevados de investimento inicial, ao baixo potencial energético da queda de água e às
distorções nos preços provocadas pela política energética nacional.
No segundo caso, a água destina-se a consumo humano,
de animais e a rega. O sistema por motobomba apresenta
vantagens, devido ao menor custo por m3 de água, maior
elasticidade face a variações de consumo e menor custo
inicial. A utilização de moinhos implicaria um número
elevado de moinhos para a bombagem. O sistema fotovoltaico é o aproveitamento mais rentável, embora não
forneça energia em dias de nebulosidade. Sugere-se um
sistema combinado, com o moinho em funcionamento
permanente e a motobomba como sistema de reserva.

Painel
fotovoltaico
TANQUE

Depósito de água
TUBAGEM

h
altura
manométrica

Altura de
elevação10 m

MINA

ÁGUA

Furo de acesso ao
lençol de água

Sistema de moinho de vento
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Electrobomba
submersível

Sistema fotovoltaico

Na área onde o relevo é mais acidentado, existe uma
área florestal ocupada maioritariamente por carvalhos. A
análise de fotografias aéreas antigas indicam que estas
áreas de carvalhal foram implantadas há mais de 50
anos. Actualmente esta área encontra-se algo degradada,
apresentando baixa densidade de arvoredo, com uma
estrutura complexa, mas com predominância de idades
jovens (<20 anos). Estas características devem-se quer
ao regime de exploração (talhadia do carvalho negral,
para exploração de lenha), quer à ocorrência e elevada
frequência de incêndios florestais. Estão, portanto,
presentes diversas fases de regeneração do carvalhal e,
nos casos onde o fogo se fez sentir mais intensamente,
ocorreu a sua substituição por giestais. Estas áreas são
utilizadas extensivamente pelo gado ovino e caprino, em
particular durante o Inverno e a Primavera.
A galeria ripícola constitui a formação florestal de maior
desenvolvimento da Quinta da França. Ocupa a quase
totalidade das margens do Rio Zêzere e da Ribeira de
Caria e acompanha com menor expressão diversas
linhas de condução de água (levadas para rega e canais
para drenagem). Alguns pontos com presença
permanente de água (charcas, nascentes e minas)
apresentam também espécies ripícolas com alguma
frequência.
O elenco florestal é completado com duas manchas
florestais de dimensão reduzida de pinhal e de eucaliptal.

Carvalhal

Galeria
ripícola

MISART
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A gestão da Quinta
da França é
assegurada pela
Terraprima

A Quinta da França é actualmente gerida pela
Terraprima - Sociedade Agrícola, Lda. Esta sociedade é
detentora dos direitos de exploração agrícola e florestal
da propriedade por meio de um contrato de arrendamento. Existe um contrato adicional para exploração
cinegética.
A Terraprima iniciou a sua actividade em 1994, tendo
sido constituída por cinco sócios, na forma legal de
sociedade por quotas.
A gestão corrente da exploração é assegurada por um
gerente, responsável pela coordenação dos trabalhos
agrícolas, gestão de existências e armazéns, planeamento
de actividades correntes e gestão das tarefas dos
restantes colaboradores permanentes e eventuais da
Terraprima. O quadro de pessoal permanente da empresa
inclui, para além do gerente, uma administrativa, um
tractorista e dois pastores.

Quinta da França

Paisagem
Quinta de Cima

Serra

Quinta de Baixo
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Gestão

Gradagem
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Em termos paisagísticos podem encontrar-se na Quinta
da França três unidades principais:
- Quinta de Cima, onde ocorre a exploração agrícola
mais intensiva de regadio;

A Casa dos Eucaliptos encontra-se num avançado estado de degradação. O projecto de reabilitação propõe que
esta fique dotada de duas camaratas, instalações sanitárias, uma sala de trabalho, um refeitório, uma cozinha e
um anexo em madeira, com capacidade para 32 pessoas.
O projecto mantém as características tradicionais do
edifício.
Os consumos de água são estimados em 5m3/dia, e a
produção de águas residuais em 4m3/dia, estando
previsto o tratamento das águas residuais. A nível
térmico, a casa necessita de ser aquecida em Dezembro,
Janeiro, Fevereiro, e arrefecida em Julho e Agosto.
Propõe-se medidas de conservação baseadas em isolamentos e na alteração do desenho arquitectónico. Ao
nível dos resíduos sólidos, maximiza-se a reutilização e
reciclagem dos materiais.

financeira do projecto
dos campos de férias
demonstrou a sua
viabilidade

A fase de reconstrução da casa apresenta impactes ambientais que poderão ser minimizados. Durante o funcionamento, o sector dos resíduos não apresenta impactes
relevantes, a água e energia representam impactes
significativos relativamente ao consumo, que poderão
ser minimizados por estímulos à alteração de comportamentos individuais.
A avaliação financeira deste projecto demonstrou a sua
viabilidade.

Casa dos Eucaliptos

- Serra, correspondendo às áreas de relevo mais
dobrado, com aptidão florestal ou apresentando
afloramentos rochosos;
- Quinta de Baixo, mais orientada para a produção
animal, apresentando por isso extensas áreas de
pastagem.

A avaliação

Situação actual

Situação projectada
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Turismo

Quinta da França

O turismo no Espaço Rural na Cova da Beira é ainda
reduzido, embora com maior desenvolvimento nos
últimos anos. Os factores que mais valorizam a oferta
turística são o ordenamento ambiental, a qualidade de
serviço, o acolhimento e hospitalidade, a animação intensa, a gastronomia rica e interessante.
O modelo de turismo para a Quinta da França sintetiza
as características do turismo rural, do eco-turismo e do
turismo convencional: personalização, contacto com a
natureza e com o mundo rural, educação ambiental, qualidade e animação durante todo o ano.

O turismo na Quinta
da França sintetiza as
características do
turismo rural, do ecoturismo e do turismo
convencional

A relação com o turista consiste no conceito dos 3E’s e
dos 3P’s: enquadramento, enriquecimento, estruturação,
permeabilização, personalização e participação. Os turistas aprendem sobre o local e deixam marcas no empreendimento.
O projecto turístico engloba os produtos: um dia na
quinta, fins-de-semana, campos de férias, visitas de
estudo, incentivos, investigação, venda de produtos na
loja, alojamento e restauração.
As actividades de animação são simultaneamente divertidas e educativas. Incluem actividades desportivas, agrícolas, científicas e culturais.
O MISART avaliou este modelo para a situação de
turismo de campos de férias, num núcleo de casas
designado por Casa dos Eucaliptos. A avaliação foi feita
em termos ambientais e financeiros e considerou os sectores arquitectura, consumo de água e de energia e
produção de resíduos.
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Diversidade Biológica
As características da Quinta da França tornam-na um
local atraente para um conjunto diversificado de espécies. Podem identificar-se diferentes biótopos como
sejam: culturas arvenses anuais; pastagens permanentes;
florestas e áreas silvopastoris; áreas ripícolas; construções e áreas sociais. Cada um destes biótopos apresenta
uma composição florística e faunística característica,
predominando as espécies adaptadas a um nível médio
de perturbação.
Das 197 espécies de vertebrados existentes na Beira
Interior foram já observadas na Quinta da França 142
pelo menos uma vez . Destas apenas 13 apresentam um
estatuto especial de conservação a nível europeu.
O inventário florístico inicial revelou a existência de
cerca de 190 plantas vasculares, nenhuma das quais com
interesse especial de conservação a nível europeu, mas
algumas com interesse como indicadores de estruturação
de comunidades.

Zona húmida

72% das espécies de
vertebrados
existentes na região
já foram observadas
na Quinta da França
10% das espécies
observadas têm um
estatuto especial de
conservação

Quinta da França

Problemas Ambientais Localizados
No decurso do projecto MISART foram identificados
alguns problemas ambientais de expressão territorial
limitada. Cascalheiras e Margens: ao longo dos
principais cursos de água encontram-se alguns troços de
margem evidenciando problemas sérios de erosão. Zona
Balnear: um dos açudes da Quinta da França é utilizado
pelas populações locais como zona balnear, criando um
problema local de resíduos sólidos. Plantas Invasoras:
existem três áreas onde domina a acácia mimosa, uma
planta invasora que importa controlar.

Foram identificados
três problemas
ambientais
localizados:
- Cascalheiras e
margens
- Zona balnear
- Plantas invasoras
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Quinta da França

Cascalheiras

Clima e Solos

Aluvissolo

O clima observado na Quinta da França apresenta
características moderadamente húmidas, mesotérmico,
com grande défice de água e moderada eficácia térmica
estivais. A temperatura média diária varia entre 7 ºC em
Dezembro e 22,6 ºC em Julho, com valores extremos
médios nos mesmos meses de 2,8 ºC e 30,2 ºC.
Os solos são principalmente das ordens: solos incipientes (litossolos, aluvissolos e coluviossolos) e solos
litólicos (húmicos e não húmicos). O estudo de fertilidade efectuado revela, na generalidade, um baixo teor em
matéria orgânica, altos teores em fósforo e potássio e
uma elevada acidez.

O ambiente é
considerado uma
oportunidade, em
vez de uma obrigação

Ambiente, Investigação, Empresas e
Consumidores
Através da empresa Terraprima, pretende-se criar, numa
só organização, uma síntese entre uma empresa convencional, com a sua lógica financeira e de optimização de
recursos, e uma organização não governamental do
ambiente, com a sua missão de intervenção ambiental.
Nesta empresa, as preocupações ambientais deverão ser
consideradas uma oportunidade, em vez de uma obrigação. O planeamento das actividades da empresa tenta
integrar as preocupações económicas, sociais e ambientais.

Propõe-se um modelo de intervenção sobre as
cascalheiras existentes com vista à recuperação
ecológica destas áreas pela criação de uma zona húmida
artificial. Os objectivos específicos destas acções são o
aumento da diversidade biológica, a reabilitação do
valor cénico e a regularização hidrológica.
As margens são estabilizadas através do reforço da
galeria ripícola existente, plantação de amieiro, salgueiro, choupo e freixo. A recuperação das zonas de extracção propriamente ditas é feita através do reforço da sua
potencialidade como espelhos de água, com fornecimento de água pela toalha freática. A existência de água no
período seco exige o aumento da profundidade, o que
deve ser compatibilizado com um declive suave das
margens, de forma a maximizar a colonização por
plantas aquáticas com raíz.
Contígua aos espelhos de água, deverá ser criada uma
área de pastagem alagada, irrigada por uma levada proveniente de um açude no rio Zêzere. Em torno da pastagem alagada, deverá existir uma zona de pastagem de
sequeiro. Em torno da pastagem de sequeiro existe um
pinhal, que constitui a principal barreira entre a área de
intervenção e as áreas sociais existentes nas proximidades. A continuidade entre este e a galeria ripícola é assegurada através da florestação de um corredor entre os
dois, com freixo, choupo branco, carvalho alvarinho,
castanheiro e pinheiro bravo.
O projecto obedece a um princípio geral de criação de
heterogeneidade a múltiplas escalas, potenciando a criação de múltiplos micro-habitats.
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Cascalheira

As zonas de
extracção de inertes e
outras cascalheiras
podem ser
convertidas em zonas
húmidas

Zona húmida

MISART
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Foi estudada a
adequação dos
habitats existentes
para o coelho bravo
As recomendações
deste estudo serão
tidas em
consideração no
ordenamento da
exploração
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Cinegética
A fauna cinegética é uma componente essencial na
valorização dos sistemas agro-florestais.

Toca de coelho

MISART

Neste contexto, foi desenvolvido um método de
avaliação de habitat para espécies cinegéticas, que
integra considerações ecológicas e económicas. Utilizase regressão logística múltipla para obter uma
probabilidade de ocorrência da espécie em cada local,
com base em variáveis ambientais. Esta probabilidade é
transformada, através da aplicação de um valor de
limiar, em previsões de ocorrência (presença/ausência).
Este método foi aplicado à distribuição de coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus) na Quinta da França. Considerou-se que a utilização dos diferentes habitats pelas espécies estudadas poderia ser inferida a partir de evidências da sua ocorrência. Os habitats foram caracterizados
com variáveis como densidade e altura do coberto vegetal, ocupação e tipo de solo, distância à água, intensidade de pastoreio, estrutura paisagística. As variáveis mais
significativas são: dimensão da mancha de habitat (efeito positivo); existência de pastoreio intensivo (efeito positivo); existência de pinhal/eucaliptal vs. existência de
mato/área degradada/carvalhal (efeito negativo).
Os resultados deste estudo serão incorporados no cálculo da dimensão das manchas de habitats abertos, particularmente pastagens e campos de culturas arvenses a deixar na matriz florestal (cf. página anterior), assim como
no ordenamento geral da exploração.

O MISART propõe um conceito de empresa onde se
pretende que a própria actividade seja uma experiência
científica: gera problemas com relevância prática; testa o
conhecimento científico através da aplicação deste na
resolução dos problemas.
Na perspectiva económica convencional, os preços constituem a principal informação trocada entre consumidores e produtores. O MISART propõe um sistema mais
completo de comunicação entre empresas e consumidores: os consumidores informam as empresas das suas
preferências de modo personalizado, enquanto as empresas informam os consumidores acerca dos processos
produtivos e dos impactes ambientais provocados pelos
produtos durante o seu ciclo de vida. As empresas possibilitam ainda a participação dos consumidores na
tomada de decisões.
Deste modo, cria-se uma relação de confiança entre as
empresas e os consumidores, benéfica para ambas as
partes.

Relação entre empresas e consumidores

Procura

Informação
sobre o Preço

Oferta
Bens

Pagamento

Serviços

Opaca

Consumidores

Empresas
Enriquecimento

Transparente

Participação

Educação

Procura
Oferta

Informação
Múltipla

Oferta
Procura

Personalização

Rio Zêzere

Propõe-se um
sistema mais
completo de
comunicação entre
empresas e
consumidores

MISART
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Mundo Rural e Urbano
A sustentabilidade rural, em particular de explorações
agrícolas, passa por uma forte ligação destas aos consumidores, reforçando a ligação entre o mundo rural e
urbano. Isto pode ser conseguido actuando ao nível da
agricultura, turismo e comercialização.

Contacto com
o mundo rural

O MISART propõe que as quintas forneçam produtos
alimentares de qualidade e turismo no espaço rural aos
consumidores urbanos. Os consumidores recebem produtos alimentares diferenciados. A diferenciação provém da qualidade do produto, mas também do serviço
personalizado, e de acções de sensibilização ambiental.
Ligação entre o mundo rural e o urbano
Quinta da França

Clientes
Alojamento e
Produtos

Turismo

As áreas a arborizar deverão também considerar a existência de espaços abertos na matriz florestal (pastagens
ou culturas arvenses de sequeiro) e a construção de pontos de água, fundamentais para diversas espécies de fauna, particularmente para espécies cinegéticas, como a
perdiz e o coelho.

Deslocação

Fornecimento
Produtos

local de produção dá
aos consumidores a

Famílias
Empresas

O contacto com o

Na constituição de novos povoamentos deverá recorrerse preferencialmente aos sistemas e espécies naturais da
região, em particular na recuperação e reconstituição da
galeria ripícola e das zonas de cabeceira. As encostas
constituirão os locais para instalação de modelos florestais mais intensivos e produtivos, eventualmente com
espécies não nativas.

Férias

Agricultura
Transporte
Produtos

Meio Rural
Meio Urbano

O modelo de ordenamento proposto passa por
considerar três unidades fisiográficas distintas: baixas e
linhas de água; encostas; cabeceiras e linhas de festo.
Um critério que se sobrepõe a este modelo é o da
conservação do património florestal existente,
independentemente da tipologia presente.

Distribuição

produtos, qualidade
e sustentabilidade

Baixas/ linha
de água

O modelo florestal a
adoptar considera

Consumo

garantia de
segurança dos

Cabeceira/
linha de festo

três unidades na

O contacto dos consumidores enquanto turistas com o
local de produção garante-lhes segurança nos produtos,
qualidade e sustentabilidade. Os consumidores podem
conjugar a compra de produtos de qualidade com uma
visita, onde podem desfrutar de actividades não disponíveis nos centros urbanos. O contacto com o local de produção e o conhecimento do modo de produção é enriquecedor para os consumidores, valorizando assim os
produtos que consomem.

Principais Espécies Florestais a Utilizar

paisagem:
- as baixas e linhas
de água
- as encostas
- as cabeceiras e
linhas de festo

freixo comum

carvalho negral pinheiro bravo

amieiro
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A floresta de uso
múltiplo presta
serviços ambientais
importantes e é
financeiramente
viável

MISART
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Floresta

Integração Analítica

Foi feita uma análise de três cenários de exploração
florestal: floresta de rotação curta; floresta de rotação
longa; floresta de uso múltiplo. Estes foram avaliados
segundo critérios ecológicos, socio-económicos e
financeiros. Os critérios ecológicos respeitam às funções
de regulação (armazenamento de carbono e energia
solar, balanço de nutrientes, acidez do solo, prevenção
de erosão, regulação hidrológica e recarga de água no
solo, manutenção de habitats de migração e criação,
biodiversidade global), de suporte (residência, recreio e
turismo, desenvolvimento de actividades socioeconómicas), de produção (lenho, produtos não
lenhosos), de informação (científica, cultural). Os
critérios socio-económicos respeitam à flexibilidade
face à alteração de condições, complexidade de gestão e
disponibilidade de recursos humanos. A análise
financeira foi feita com base na razão benefício-custo,
com diferentes taxas de actualização.

Aplica-se um método de avaliação integrada, baseado na
análise de ciclo de vida e avaliação de impactes e
serviços de um produto devido à intervenção da
empresa. A avaliação pode ser quantitativa ou qualitativa e inclui diversos critérios: económicos, sociais,
estéticos, consumo de materiais, emissões e energia.
Como exemplo apresenta-se na figura abaixo a
avaliação integrada da produção de milho. Do ponto de
vista financeiro e energético, a fertilização e a rega
representam o maior peso. Ambientalmente, a produção
de milho consome uma grande quantidade de água,
originando a lixiviação de nutrientes.

Avaliação integrada
baseada em critérios
económicos, sociais,
estéticos, de consumo
de materiais e energia
e de libertação de
emissões

Assim, deduz-se que as prioridades devem ser a redução
de fertilizantes, rega e mobilização, o que pode ser
conseguido usando estrumes, rotação com leguminosas,
fertirrigação, rega com pivot e/ou mobilização reduzida.

Concluiu-se que a floresta de uso múltiplo é o sistema
mais vantajoso quando se avaliam critérios de
diversidade, de flexibilidade e de impacte social e
económico. A floresta de rotação curta é o sistema mais
vantajoso quando se avaliam critérios de produtividade.
A floresta de rotação longa apresenta impactes positivos
em critérios de ocupação de solo, diversidade e
desenvolvimento sustentável.
A floresta de uso múltiplo presta serviços ambientais
importantes, nomeadamente a prevenção da erosão, o
aumento da infiltração de água no solo, a manutenção de
habitats de migração e criação, a diversidade biológica e
utilização de zonas de recreio e é financeiramente
viável quando a floresta já existe, permitindo obter
rendimentos desde o início da sua exploração.
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Avaliação integrada da produção de milho
custos gerais

mobilização

custos gerais
mobilização
sementeira

sementeira

fertilizantes

fertilização

fertilizantes
fertilização

fitofármacos
rega

rega

sementes
ceifa

fitofármacos
sementes
ceifa

Custos financeiros

Custos energéticos

através da integração
entre sectores,
reduzindo os
resíduos e
potenciando as
sinergias entre
actividades

Pecuária

A integração entre sectores de produção permite
maximizar a utilização de recursos e potencia as sinergias entre as actividades de uma mesma empresa.

A pecuária de extensivo surge como uma forma de
trazer valor acrescentado à produção de cereais,
particularmente de sequeiro, actualmente pouco
valorizados no contexto da economia globalizada. As
sinergias entre pecuária e produção vegetal são,
portanto, uma forma de aumentar a sustentabilidade da
actividade agrícola.

Os resíduos de um sector podem ser uma entrada
produtiva de outro. Do mesmo modo, os produtos de um
sector podem ser utilizados como matéria prima num
outro.
A utilização de resíduos externos como factores
produtivos, nomeadamente para nutrição vegetal e animal, contribui para a sustentabilidade do meio envolvente.
A introdução do turismo nas explorações agrícolas
proporciona receitas adicionais, beneficiando também
esta actividade do contexto enriquecedor criado pelas
quintas.
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Pretende-se, por isso, promover a produção extensiva de
animais, nomeadamente ovinos, bovinos e caprinos para
produção de carne e de leite (ovinos). Utilizam-se
fundamentalmente pastagens permanentes, eliminandose o recurso a rações vindas do exterior.

Ovinos

Bovinos

Sinergias entre agricultura e pecuária

fertiliza

Produção
Vegetal

produz

participa

Resíduos,
Azoto

Energia Solar e
Fóssil

AGRICULTURA

Energia Fóssil

Estrumes
Animais

fertiliza

TURISMO

Resíduos

Culturas
Forrageiras na
Rotação

Caprinos
produz

Resíduos das
Culturas

alimenta

Propõe-se a
Alimentos,
Enriquecimento

Resíduos
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produz
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PECUÁRIA

os

Enriquecimento

utilização de recursos

Integração Sectorial

Resíduos,
Alimentos,
Cama

Optimização da

MISART

Resíduos
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FLORESTA

Resíduos
Resíduos

Nutrientes, Resíduos

Modelo de integração entre sectores

Produção
Animal

alimento
camas

Adaptado de Edwards, 1990

A utilização de cavalos num contexto
turístico
complementa o elenco de espécies animais a promover.
No entanto, deverá ser feito um investimento na
melhoria genética dos cavalos existentes, recorrendo,
por exemplo, a cruzamentos com garanhões puros de
raça Lusitana da Coudelaria Nacional. Os princípios
enumerados acima deverão também aplicar-se à
produção de equinos.

eliminação total de
entradas externas
para nutrição animal

Equinos
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Síntese sustentável
entre agricultura
biológica e convencional, com aplicação
de códigos de boas
práticas agrícolas

MISART

MISART

Agricultura

Integração Espacial

Para o sistema agrícola da Quinta da França propõe-se
uma síntese sustentável entre agricultura biológica e
convencional, com aplicação de códigos de boas práticas
agrícolas para a redução do impacto das actividades
agrícolas, nomeadamente os decorrentes da utilização de
nitratos e das mobilizações de solo.

A organização espacial baseia-se em princípios de ecologia da paisagem.

Para tal, dever-se-á manter a estrutura da paisagem,
optimizar a rega, utilizar práticas de mobilização reduzida e aplicação selectiva de pesticidas e fertilizantes e,
na medida do possível, os sistemas agro-florestais de uso
múltiplo com carvalho e pastagem.
No futuro, e com a execução do plano de regadio da
Cova da Beira, deverá ser repensado todo o sub-sistema
de regadio agrícola, permitindo quer uma melhor rentabilização da produção vegetal, quer uma redução mais
significativa dos impactos ambientais.
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A figura abaixo representa um perfil transversal de terreno, dividindo uma encosta em sistemas húmidos e
secos.
Os sistemas secos são constituídos pelos cabeços e
encostas. Sendo zonas de fácil erodibilidade e menos
propícias à infiltração de água, devem possuir coberto
vegetal permanente, como pastagem ou floresta, de
modo a facilitar a infiltração (em especial nas áreas
côncavas) e diminuir os riscos de erosão.

A aplicação de
princípios de ecologia
da paisagem permite
proteger os recursos e
maximizar a

Os sistemas húmidos são constituídos pelas linhas de
água, margens e áreas planas adjacentes. As áreas
adjacentes podem ser utilizadas para agricultura de
regadio, com linhas de árvores (paralelas e perpendiculares à linha de água principal) para proteger as margens
e os solos da erosão, maximizar a deposição de aluvião e
captar os adubos lixiviados. As zonas de área adjacente
com baixo potencial agrícola deverão ser florestadas ou
transformadas em zonas húmidas.

produção

Modelo de intervenção espacial
Sistema Húmido - Linha de Água Principal

Milho

Rio e Margens

Área Adjacente

Sistema Seco
Encosta

Lixiviados

Centeio

Infiltração

Cumeada

MISART
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Áreas de intervenção
Agricultura

Floresta

ç
Rotação do milho com cânhamo ou leguminosas
Culturas de Inverno com consociação de
leguminosas com gramíneas
Fertirrigação

Diversidade de espécies

Diversidade de idades

Enterramento de giesta para nutrição
azotada do centeio
Aplicação de estrume
Controlo de infestantes com centeio
Introdução da rotação leguminosa-cereal

Principais linhas de

Conservação das zonas
florestais existentes

acção para as várias
áreas na Quinta da
França

Pecuária
Turismo
A ovelhas são alimentadas
com cereais, feno e
pastagem da quinta
Sensibilização dos consumidores
- Poupança de água e energia
- Separação de resíduos
As vedações melhoram a gestão do gado
Melhores instalações para o gado permitem aumentar a
produção de estrume

Os cavalos podem ser utilizados
pelos turistas
Tecnologias solares
- Aquecimento de água recorrendo a
painéis solares
- Plantação de árvores de folha
persistente a norte e de folha
caduca a sul das casas
- Janelas de clarabóia viradas a sul

