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RESUMO 
Os impactos de mudanças climáticas nas áreas rurais, no futuro próximo e 
distante, sejam na disponibilidade de água, disseminação de doenças, produção e 
rendimentos agrícolas, áreas de produção de culturas alimentares e não 
alimentares, obriga a estratégias de adaptação para minimizar condicionantes 
negativas e aproveitar os efeitos positivos em cenários de alteração climáticas. 
Os propósitos do Projeto 1 da Tarefa 2 (P1T2) incluíam adaptar as explorações 
comerciais aos sistemas agroflorestais, considerando as alterações climáticas 
esperadas, utilizando a região norte como área de estudo de caso, e procurando 
resolver alguns dos problemas atuais ou futuros associados às culturas, 
nomeadamente através de:  

1) modelação da adaptação; dos efeitos das mudanças climáticas na produção 
agrícola, particularmente em áreas mais expostas a esta ameaça (encostas 
viradas a sul, vales, parcelas de baixa altitude);  

2) modelar a adaptação e vulnerabilidade de culturas e variedades a extremos 
climáticos (por exemplo, radiação excessiva, stresse térmico e hídrico, 
tempestades de granizo, secas); modelar mudanças na biodiversidade; 

3) modelar mudanças na biodiversidade funcional e controle natural de pragas 
e doenças;  

4) modelar a diversificação de produções;  
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5) modelar a dispersão de doenças infeciosas. 

Os principais resultados obtidos nesta área de investigação, ainda que 
preliminares, foram apresentados numa comunicação num encontro científico 
nacional e estão a ser organizados num artigo a ser submetido a uma revista 
científica internacional da especialidade. Os investigadores do P1T2 foram capazes 
de:  

• Desenvolver um modelo ecofisiológico com uma estrutura composta por três 
módulos:  

o O módulo Fenológico que é uma estrutura padronizada para um 
número substancial de variedades de vinha Vitis vinifera L., de 
temporização fenológica sazonal da quebra de dormência, de 
crescimento de gomos, de floração, de pintor e de maturação; 

o O módulo da Doença que é um módulo empírico para predizer a 
presença de míldio e oídio (limiares de ocorrência de infeção 
primária e secundária) e através da determinação de atrasos ou 
avanços dos primeiros surtos destas patologias; 

o O módulo de Zoneamento que utiliza uma análise de índices 
climáticos vitícolas que avaliam as condições de Terroir para o 
crescimento da videira. 

o O módulo da Sombra incorpora dois sub-módulos para estimar a 
duração diária da insolação numa vinha por meio da passagem da 
radiação solar incidente em qualquer ponto especificado dentro das 
lacunas do dossel de arvores em sua vizinhança e para estimar a 
radiação ativa da fotossíntese em pomares de árvores de fruto com 
base na proporção do solo do pomar que é sombreado pelas árvores. 

• De simular com o modelo ecofisiológico da cultura vinha, combinado com 
outras culturas arbóreas/arbustivas, que permitiu integrar a cultura num 
sistema agroflorestal, de forma a aferir a viabilidade atual e futura deste 
sistema de condução inovador, nomeadamente num cenário de aumento da 
temperatura e diminuição da pluviosidade expectáveis; 

• De implementar, já em estado avançado de execução, a avaliação de 
alterações, impactos, monitorização de fatores (variáveis e parâmetros) 
climáticos nos sistemas agroflorestais e estratégias de mitigação dos efeitos 
das alterações climáticas sobre culturas agrícolas; 

• E ainda em fase de desenvolvimento, sistema de alerta de stressores 
relacionados com episódios de oídio e de míldio que irá complementar o 
sistema de monitorização dinâmica já implementado.  

Estes estudos usou-se um vasto conjunto de diferentes bases de dados e foram 
desenvolvidas e aplicadas diversas metodologias da área vitícola e física. No 
cartaz serão apresentados e discutidos alguns dos resultados obtidos até ao 
momento.  
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