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Caracterização da Operação e Período do Relatório 

Relatório nº: 1/2018 
 
Líder: PDR2020-101-032043 - RefCast – Associação Portuguesa da Castanha 
 
Parceria nº72 (Iniciativa nº 137) 
 
Título da Operação: “CLIMCAST - Os novos desafios do souto no contexto das alterações 
climáticas” 
 

Código dos projectos que 
integram o GO 

Identificação de todas as entidades que integram o Grupo Operacional 

PDR2020-101-032043 Refcast – Associação Portuguesa da Castanha (Líder) 

PDR2020-101-032045 Serviruri – Prestação de Serviços Técnico Agrícolas Lda 

PDR2020-101-032047 Aflodounorte - Associação Florestal do Vale do Douro Norte * 

PDR2020-101-032049 Aguiar Floresta – Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar 

PDR2020-101-032051 Município de Marvão 

PDR2020-101-032055 IPV – Instituto Politécnico de Viseu 

PDR2020-101-032056 Aflima – Associação Florestal do Lima 

PDR2020-101-032057 Arborea – Associação Agro-Florestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana 

PDR2020-101-032058 Coopenela – Cooperativa Agrícola de Penela da Beira CRL 

PDR2020-101-032059 UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

PDR2020-101-032060 IPB – Instituto Politécnico de Bragança 

PDR2020-101-032061 IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

PDR2020-101-032062 IPCB – Instituto Politecnico de Castelo Branco 

PDR2020-101-032063 Castania – Sociedade Agro-Florestal, S.A ** 

* A entidade declarou desistência do projeto no inicio do presente mês tendo sido solicitado ao PDR parecer sobre a sua 
substituição. 
** Esta entidade solicitou substituição no projecto e aguarda-se parecer final do PDR após entrega de toda a documentação 
solicitada 
 
Data de início da operação: 1 janeiro 2018 
 
Data de conclusão da operação: 31 dezembro 2021 
 
Período do relatório:1 janeiro 2018 a 31 dezembro 2018 
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1 Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedades. Localização 
e Instalação das unidades de demonstração 

1.1 AguiarFloresta – supervisão- UTAD 

A execução do projeto decorreu normalmente desde a escolha da localização e assinatura 
do contrato de cedência, em regime de comodato, da parcela de implementação do Souto 
Demonstração.  
Todos os procedimentos desde a recolha de amostra de solo, marcação e piquetagem do 
compasso em quincôncio de 8 x 8 m, preparação do terreno, aberturas das covas e 
adubação foram efetuados de acordo com as especificações e acompanhamento da 
UTAD.  Tendo como base o resultado das análises de solo foi efectuada a correcção do 
solo. A plantação de 99 plantas ColUTAD na parcela de 6000m2 foi efectuada em 24 de 
Abril. Este procedimento foi efectuado inteiramente de acordo com as especificações 
apresentadas no anexo técnico da candidatura. 

 
Ressalva-se que, a nível geral o solo parecia bastante interessante mas, em certas zonas, 
verificou-se apresentar bastante pedregosidade. 

1.2 Município Marvão – SD Porto de Espada; supervisão- IPCB 

IPCB e Município de Marvão efetuaram várias reuniões de trabalho no local (Porto de 
Espada/Marvão). O contrato de comodato para o terreno em causa demorou bastante 
tempo a efetivar pelo que a instalação do Souto não foi possível em 2018. 
Foi efetuado levantamento do local, planeamento da preparação do solo, marcação do 
terreno e planeamento da plantação bem como realização das análises de solos. 
A instalação do SD vai ocorrer em 2019. 
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1.3 Cooperativa Agrícola de Penela da Beira – SD Penela da Beira; 
supervisão- IPV 

O souto foi instalado no dia 18 de Abril de 2018, em terreno cedido pela Junta de 
Freguesia. 
Foram plantados 99 castanheiros com a respetiva correção orgânica e adubação de fundo. 
Os trabalhos foram supervisionados pelo IPV e efectuados de acordo com os 
procedimentos definidos no anexo técnico da candidatura. 
 

 
 

1.4 Arborea – Salgueiros; supervisão- IPB 

Os trabalhos realizados pela Arborea em parceria com o IPB,  tiveram incidência na 
instalação de um souto a 100m de altitude na localidade dos Salgeiros  concelho de 
Vinhais, no qual no presente ano foram, no âmbito da instalação, efectuadas as 
actividades,  abaixo descritas. 
Janeiro :  Escolha do local  
Fevereiro- Março:  Preparação do terreno 
Abril: Instalação do  souto 
 
O IPB fez a supervisão técnico-científica deste SD como lhe competia. O IPB participou 
também no planeamento das atividades, antes e após a instalação, juntamente com a 
entidade coordenadora e restantes parceiros quer em reuniões presenciais quer em grupos 
específicos de discussão por email, com vista à definição da melhor metodologia a adotar 
na instalação, condução e monitorização dos soutos demonstração. Participou também na 
elaboração de alguns protocolos onde estão definidos os procedimentos metodológicos a 
aplicar em todos os SD com vista à concretização das tarefas relacionadas com a 
instalação e monitorização dos SD.  
Elaboraram-se os croquis dos SD em SIG.  
 
Algumas das atividades realizadas: 
Instalação dos SD de Moimenta e Salgueiros (procedimentos e análises comuns em 
relação aos dois soutos que o IPB tem a responsabilidade de acompanhar) 
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             Atarraque das plantas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características das plantas  

comp.raiz (cm) h (cm) d colo (mm)
Média 34,8 110,3 5,5
Desvio P. 12,7 21,5 1,4
Mediana 34,0 113,0 5,0
Moda 30,0 100,0 5,0  
 
 
Croqui Souto Demonstração de Salgueiros - Vinhais 
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1.5 Associação Florestal do Lima – Refoios do Lima; supervisão- IPVC 

A instalação do Souto Demonstração de Refoios do Lima ocorreu nos finais de abril de 
2018 em terrenos da Escola Superior Agraria de Ponte de Lima – IPVC.  
 

 
 

Complementarmente aos trabalhos previstos, e em conjunto com a Associação Florestal 
do Lima, foi instalado o souto, numa área aproximada de 0,5ha. Procedeu-se à marcação 
do terreno, abertura das covas correção mineral e orgânica e plantação. Logo a seguir à 
plantação, foi feita uma rega abundantes para aconchegar a terra às raízes. As plantas 
foram atarracadas a 40 cm do solo. Foram feitas duas limpezas de erva em torno das 
plantas, sendo a primeira em finais de maio e a segunda na primeira semana de Julho. 
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1.6 Aflodounorte – Curros; supervisão- UTAD 

A Aflodounorte não efetuou a instalação do SD em 2018 devido às condições climáticas 
bastante adversas que se fizeram sentir. 
Entretanto, por motivos económicos a Aflodounorte declarou a desistência na sua 
participação neste grupo operacional no inicio do mês de fevereiro de 2019. Esta 
desistência foi comunicada pelo líder ao PDR e à data do presente relatório decorre o 
processo de substituição por outra entidade. 

 

1.7 Parada – Castania/Sortegel; supervisão IPB 

Foi realizada a preparação de Terreno do local a implementar o Souto demonstração 
(11/03/2018).  Os trabalhos desenvolvidos resumiram-se a:  

• Desmatação  
• Ripagem Cruzada  
• Gradagem  
• Despedrega (Equipamento e Mão de Obra)  
• Adubaçao e correção de solo  

 

 
 
A plantação foi executada com plantas adquiridas à SERVIRURI da variedade 
COLUTAD (19/04/2018).  As tarefas desenvolvidas foram as seguintes:  

• Piquetagem (marcação da plantação em compasso 8 x 8 em quincôncio)  
• Utilização de Retro escavadora para abertura de covas de plantação  
• Plantação  
• Colocação de Tutor  
• Colocação de protetor individual de planta  
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O IPB (Prof.ª Sameiro e Prof. Luís Nunes) fez a supervisão técnico-científica deste SD 
como lhe competia. O IPB participou também no planeamento das atividades, antes e 
após a instalação, juntamente com a entidade coordenadora e restantes parceiros quer em 
reuniões presenciais quer em grupos específicos de discussão por email, com vista à 
definição da melhor metodologia a adotar na instalação, condução e monitorização dos 
soutos demonstração. Participou também na elaboração de alguns protocolos onde estão 
definidos os procedimentos metodológicos a aplicar em todos os SD com vista à 
concretização das tarefas relacionadas com a instalação e monitorização dos SD. 
Elaboraram-se os croquis dos SD em SIG.  
 
Algumas das atividades realizadas: 
Instalação dos SD de Moimenta e Salgueiros (procedimentos e análises comuns em 
relação aos dois soutos que o IPB tem a responsabilidade de acompanhar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Atarraque das plantas 
 
 
 
 
 
 
Características das plantas  

comp.raiz (cm) h (cm) d colo (mm)
Média 34,8 110,3 5,5
Desvio P. 12,7 21,5 1,4
Mediana 34,0 113,0 5,0
Moda 30,0 100,0 5,0  

 
Croqui Souto Demonstração de Parada – Bragança 
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1.8 Análise dos desvios 

Relativamente à instalação dos Soutos Demonstração verificou-se que não foram 
instalados dois dos que estavam previstos durante o ano de 2018. Este facto deveu-se 
essencialmente a questões burocráticas e legais no caso de Porto Espada – Marvão e às 
condições climáticas adversas no caso de Curros – Murça. Neste ultimo caso registou-se 
ainda a recente comunicação de desistência por parte do parceiro responsável pela 
instalação do SD, devido a constrangimentos financeiros, pelo que se aguarda parecer do 
PDR acerca da sua substituição. 
Estes dois soutos irão ser instalados no inicio de 2019. 
 
 

2 Fase 1.4- Manutenção 

2.1 Aguiarfloresta- SD Lagoa; supervisão- UTAD 

Registou-se um Inverno muito atípico ocorrendo muita chuva no decorrer do primeiro 
trimestre do ano. Esse facto atrasou a realização da plantação só permitindo a sua 
execução em abril o que acarretou um maior esforço na rega das plantas durante um maior 
período de tempo. Também se verificou devido a esse facto e outros de carácter mais 
técnicos uma maior taxa de mortalidade nas plantas. 
A 27/6/2018 -  40% das plantas em bom estado, 20% com rebentação junto à base, 20% 
verdes sem rebentação e 10% mortas. 
A 07/09/2018 - 82 arvores mortas e 17 vivas 
À data da realização do presente relatório, já deverão ter sido instaladas novas plantas. 
 

2.2 Município Marvão – SD Porto de Espada; supervisão- IPCB 

 
Souto não instalado em 2018. 
 

2.3 Cooperativa Agrícola de Penela da Beira – SD Penela da Beira; 
supervisão- IPV 

Foram efectuados os trabalhos de manutenção previstos em candidatura.  
Os castanheiros  tiveram uma taxa de sucesso de 77% e foi efectuada a replantação no dia 
12 de Dezembro de 2018 com supervisão do IPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
  7 
 

 

2.4 Arborea – Salgueiros; supervisão- IPB 

No que diz respeito à manutenção do SD foram efetuadas as seguintes atividades: 
Maio - junho: Avaliação do desenvolvimento das plantas 
Julho:  Avaliação do vingamento dos povoamentos e atarraque das plantas com colocação 
de tutores ensombramento e rede proteção. 
Agosto:  Fertilização foliar a base de Boro. 
Setembro, Outubro:  Rega 
Novembro e dezembro: Avaliação da evolução do povoamento. 
 
Após a instalação do SD, o IPB fez a monitorização periódica da sobrevivência, 
crescimento e sanidade dos SD com vista ao ajustamento das necessidades de intervenção 
na manutenção do souto. Foram colhidas amostras de solo para caracterização físico-
química, sequestro de carbono e análise da atividade microbiológica do solo, relativas ao 
primeiro ano de instalação do SD, e fez-se o pré-processamento das amostras em 
laboratório para avaliação posterior. Fez-se a primeira avaliação morfológica e 
agronómica no outono. Fez-se a avaliação da composição do solo com vista ao 
ajustamento da fertilização.  
 
Evolução da sobrevivência 
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Como o relatório é devido ao ano de instalação do SD, onde foi feita a mobilização 
integral do terreno e gradagens posteriores, não existia vegetação significativa para 
efetuar a caracterização do coberto vegetal prevista no projeto. O início desta tarefa terá 
início quando o desenvolvimento da vegetação o permitir. 
O balanço no final de verão aponta para uma percentagem de reposição de 75 % em 
Salgueiros. 
À data da realização do presente relatório, já deverão ter sido instaladas novas plantas. 
 

2.5 Associação Florestal do Lima – Refoios do Lima; supervisão- IPVC 

As duas entidades envolvidas efetuaram as várias ações de manutenção previstas em 
candidatura avaliando o desenvolvimento das plantas, a evolução do povoamento, 
levando a cabo rega e também controlo de vegetação espontânea em torno das plantas, 
sendo a primeira em finais de maio e a segunda na primeira semana de Julho. Apesar de 
todos os esforços envolvidos a mortalidade registada foi a maior de todos os SD. A taxa 
de insucesso das plantas rondou os 95%, pelo que não foram feitas mais observações 
durante o presente ciclo vegetativo.  
À data da realização do presente relatório, já deverão ter sido instaladas novas plantas. 
 

2.6 Aflodounorte – Curros; supervisão- UTAD 

 
Souto não instalado em 2018 
 

2.7 Castania/ Sortegel – Parada; supervisão IPB 

No dia 25 de Junho foi feita a primeira Visita em conjunto com o IPB (Prof.ª Sameiro) 
com o objetivo de verificar o estado vegetativo das plantas, sobretudo a sobrevivência e 
o crescimento das jovens plantas. Estas visitas foram repetidas até dia 10/09/2018 e foi 
constatado o seguinte:  
 •  Plantas Vivas: 39      •  Plantas que não sobreviveram: 58 
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Durante o verão (meses de julho, Agosto e Setembro) as jovens plantas foram regadas, 
num sistema de encharcamento da caldeira (previamente realizada). O equipamento 
utilizado foi um trator com uma cisterna rebocada e duas pessoas (25/06/2018 a 
09/10/2018).   
 
Mapa de Sobrevivência (09/10/2018) 
 

 
 
Após a instalação dos SD, o IPB fez a monitorização periódica da sobrevivência, 
crescimento e sanidade dos SD com vista ao ajustamento das necessidades de intervenção 
na manutenção do souto. Foram colhidas amostras de solo para caracterização físico-
química, sequestro de carbono e análise da atividade microbiológica do solo, relativas ao 
primeiro ano de instalação do SD, e fez-se o pré-processamento das amostras em 
laboratório para avaliação posterior. Fez-se a primeira avaliação morfológica e 
agronómica no outono. Fez-se a avaliação da composição do solo com vista ao 
ajustamento da fertilização.  
 
Evolução da sobrevivência 
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efetuar a caracterização do coberto vegetal prevista no projeto. O Início desta tarefa terá 
início quando o desenvolvimento da vegetação o permitir. 
O balanço no final de verão aponta para uma percentagem de reposição de 58% das 
plantas em Parada. 
À data da realização do presente relatório, já deverão ter sido instaladas novas plantas. 
 

2.8 Serviruri - Folhadela- Banco Germoplasma UTAD; Supervisão UTAD 

Tratando-se de um SD já instalado foram efetuadas as tarefas de manutenção previstas no 
anexo técnico da candidatura com relevância para as ações de rega necessárias num ano 
de condições climáticas adversas como o de 2018. 

2.9 Desvios 

Embora a instalação do SD tenha sido bem executada verificou-se uma elevada taxa de 
mortalidade das plantas instaladas (clones híbridos resistentes à doença da tinta). O 
insucesso no primeiro ano de instalação de soutos com clones provenientes de propagação 
vegetativa por amontoa, com um ano de idade, é frequente, e de alguma forma expectável, 
uma vez que as plantas têm um sistema radicular muito pouco desenvolvido. Para este 
facto contribuíram também as condições climatéricas do ano que atrasaram a plantação a 
que se associou o prolongamento do verão com elevadas temperaturas. Apesar da rega 
efetuada, as taxas de mortalidade são elevadas prevendo-se a substituição das plantas no 
período de repouso vegetativo em curso com vista à reposição das densidades iniciais. 
Em alguns casos as densidades iniciais foram repostas já em 2018 nos outros casos serão 
repostas no inicio de 2019.  
 

3 Fase 1.8- Monitorização da fertilidade dos solos nos SD  

3.1 Fase 1.8.1- Avaliação da composição físico-química do solo.  

De acordo com o previsto em candidatura foram feitas análises para determinar acidez, 
MO, P2O5, K2O e bases de troca antes da instalação dos Soutos Demonstração e 
novamente avaliados os parâmetros em novembro.  
 

3.1.1 Desvios 

Os desvios nesta fase registam-se apenas ao nível das atividades nos soutos ainda não 
instalados. 
 

4 Eixo 2- Monitorização comparativa dos estados fenológicos das 
variedades portuguesas. 

4.1 UTAD 

No campo de coleção de variedades portuguesas existente no Campus da UTAD em Vila 
Real foram selecionadas e marcadas árvores das 9 variedades, a estudar, iniciando-se a 
monitorização do seu desenvolvimento fenológico de forma consistente. Foi criada uma 
tabela com os estados fenológicos aos quais foi feita a respetiva correspondência da data. 
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Esta tarefa teve periodicidade semanal, acompanhada de fotos, sempre nos mesmos 
locais. 

4.2 Desvios 

Não se registaram desvios nesta fase em relação ao previsto. 
 
 

5 Eixo 3 – Influência da variabilidade e alterações climáticas no 
castanheiro 

5.1 Fase 3.1.2- Instalação das estações meteorológicas  

5.1.1 Aguiarfloresta- SD Lagoa 

A Estação meteorológica foi instalada a 18/10/2018 

 

5.1.2 Município Marvão – SD Porto de Espada 

 
Uma vez que o SD ainda não foi instalado a estação meteorológica correspondente ainda 
não se encontra no local. 

5.1.3 Cooperativa Agrícola de Penela da Beira – SD Penela da Beira 

A estação meteorológica foi colocada no terreno em junho de 2018. 
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5.1.4 Arborea – SD Salgueiros 

A instalação sofreu atrasos devido a constrangimentos no processo de aquisição do 
equipamento e a sua instalação terá sido efetivada à data de realização deste relatório. 
 

5.1.5 Associação Florestal do Lima – SD Refoios do Lima 

A instalação sofreu atrasos devido a constrangimentos no processo de aquisição do 
equipamento e a sua instalação terá efeito no inicio de 2019. 
 

5.1.6 Aflodounorte – SD Curros 

 
Uma vez que o SD ainda não foi instalado a estação meteorológica correspondente ainda 
não se encontra no local. 
 

5.1.7 Castania/Sortegel – SD parada 

A estação meteorológica foi adquirida á HUBEL e encontra-se em funcionamento desde 
3 de outubro de 2018. O único equipamento que não foi possível “montar” nesta data 
foram os sensores de temperatura de solo, que serão colocados nos respetivos locais no 
princípio do ano de 2019. Para a montagem da estação meteorológica foi realizada com 
as seguintes fazes:  

• Construção de terraço com máquina de rasto;  
• Construção de cerca de proteção  
• Montagem da estação Meteorológica (elaborada pela HUBEL)  
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5.1.8 UTAD - Banco Germoplasma Vila Real 

A instalação sofreu atrasos devido a constrangimentos no processo de aquisição do 
equipamento e a sua instalação terá sido efetivada à data de realização deste relatório. 

5.1.9 Desvios 

Registaram-se desvios significativos relativamente ao planeado e aprovado, importando 
referir que a instalação das estações não foi terminada no decorrer do ano 2018 devido a 
problemas no processo de aquisição do equipamento. As estações que não foram 
instaladas em 2018 serão instaladas no inicio de 2019. 
 

6 Fase 3.1.3 – Preparação de bases de dados 

Nesta fase foi reunido um grande conjunto de bases de dados de grande dimensão espácio-
temporal, nomeadamente: (a) da distribuição geográfica das áreas produtoras de castanha; 
e, (b) bases de dados meteorológicos/climáticos. 
Foram obtidas as distribuições espaciais das regiões produtoras de castanha em todo o 
mundo, incluindo: (i) Castanea dentata e Castanea pumila var. pumila no continente 
americano; (ii) Castanea sativa no continente europeu; (iii) Castanea molíssima, 
Castanea seguinii, Castanea henryi e Castanea crenata no continente asiático. A 
shapefile correspondente à Castanea sativa foi obtida através da união da shapefile da 
Castanea sativa obtida no Portal da EUFORGEN (European Forest Genetic Resources 
Programme) com a shapefile obtida por Conedera et al., (2004). A distribuição espacial 
das restantes espécies foi adquirida tendo por base os resultados obtidos por Fei et al., 
(2012).  
De acordo com o mencionado no plano de atividades do projeto, foi realizado um estudo 
em específico para Portugal, com a finalidade de determinar a área de castanheiro 
existente em cada região do país. No entanto, para uma maior complementaridade da 
extensão de área de castanheiro em território português, foi adquirida e estudada a 
informação disponibilizada pelo INE – Recenseamento Agrícola 2009 (RA/2009). Foi 
ainda averiguada a diferença de área entre ambas as bases de dados construídas. Para tal, 
foi utilizada a CAOP 2009 (Carta Administrativa Oficial de Portugal) disponibilizada 
pela Direção Geral do Território. Com as ferramentas disponibilizadas pelos sistemas de 
informação geográfica, foi realizada a interseção entre a CAOP 2009 e a shapefile da 
castanha sativa, com o objetivo de determinar os locais/concelhos do país onde existem 
castanheiros. 
Preparação e compilação das bases de dados meteorológicos compreendeu, nesta fase, 
dados de: (i) reanálises do ERA-Interim, disponibilizadas em rede, para o domínio 
espacial que compreende Portugal Continental; (ii) variáveis meteorológicas WorldClim 
disponibilizados em formato shapefile, para as várias regiões de produção de castanha; 
(iii) índices de deteção remota; e, (iv) cálculo de índices de seca. Foram também extraídos 
e preparados campos de variáveis meteorológicas do portal do ERA-Interim, com o 
objetivo de obter bases de dados até ao ano presente, como (i) temperatura mínima e 
máxima do ar (°C), (ii) precipitação (mm), (iii) temperatura a dois metros (°C), (iv) 
temperatura do ponto de orvalho a dois metros (°C), (v) direção do vento a dez metros 
(m/s). A partir destes dados foi possível ainda calcular a temperatura média do ar (°C) e 
a humidade relativa (%). Os valores diários das variáveis meteorológicas foram 
calculados uma vez que o ERA Interim disponibiliza apenas dados mensais. Esta é uma 
base de dados global de reanálises atmosféricas, disponibilizadas em rede, com base em 
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observações/medições de variáveis meteorológicas, para fornecer campos 
meteorológicos para o período climatológico definido entre 1980 até à atualidade (Dee et 
al., 2011). Para a preparação e compilação das bases de dados meteorológicas e 
ambientais, foram descarregadas as variáveis climáticas e bioclimáticas disponibilizadas 
pelo portal do WorldClim versão 2.0 (Fick and Hijmans, 2017). Estes dados 
correspondem a mapas de valores das médias aritméticas mensais, calculados para o 
período de 1970 a 2000, com a resolução espacial de 30 segundos (aproximadamente 1 
km2) a 10 minutos (aproximadamente 340 km2). A lista das variáveis climáticas inclui: 
(i) temperatura mínima do ar (°C); (ii) temperatura média do ar (°C); (iii) temperatura 
máxima do ar (°C); (iv) precipitação (mm); (v) pressão de vapor de água (kPa); (vi) 
radiação solar (KJ m-2 day-1) e (vii) velocidade do vento (m s-1). Foram também extraídos 
dados das seguintes variáveis bioclimáticas: (i) Bio01, temperatura média anual (°C); (ii) 
Bio02, amplitude térmica diurna média (°C); (iii) Bio03,  isotermalidade; (iv) Bio 04, 
temperatura de sazonalidade; (v) Bio 05, temperatura máxima do mês mais quente (°C); 
(vi) Bio 06, temperatura mínima do mês mais frio (°C); (vii) Bio 07, intervalo anual de 
temperatura (°C); (viii) Bio 08, temperatura média do trimestre mais húmido (°C); (ix) 
Bio 09, temperatura média do trimestre mais seco (°C); (x) Bio 10, temperatura média do 
trimestre mais quente (°C); (xi) Bio 11, temperatura média do trimestre mais frio (°C); 
(xii) Bio 12, precipitação anual (mm); (xiii) Bio 13, precipitação do mês mais húmido 
(mm), (xiv) Bio 14, precipitação do mês mais seco (mm); (xv) Bio 15, precipitação de 
sazonalidade; (xvi) Bio 16, precipitação do trimestre mais chuvoso (mm); (xvii) Bio 17, 
precipitação do trimestre mais seco (mm); (xviii) Bio 18, precipitação do trimestre mais 
quente (mm) e (xix) Bio 19, precipitação do trimestre mais frio (mm).  
Não houve desvios significativos na preparação da base de dados, e importa referir que: 
(1) A preparação de todas as bases de dados acima referidas foi muito exigente em termos 
de tempo de execução, pelo que obtenção de dados simulados por modelos regionais para 
diferentes cenários de clima presente e futuro foi adiada para 2019; (2) De fato, por 
exemplo, foram calculados os valores de 3 índices de seca (SPI, SPEI e RDI) e ainda dois 
índices de estado da vegetação (NDVI e VCI); o estudo da caracterização climática das 
regiões produtoras de castanha foi realizado para Portugal, mas também a todas as regiões 
do mundo onde se pratica o cultivo do castanheiro, nomeadamente SE dos EUA, Europa, 
e Ásia (China e Japão) com o objetivos de realizar uma análise comparativa.  
 

6.1 Fase 3.2 – Meteorologia, clima e castanheiro 

6.1.1 UTAD 

No ano de 2018, foram cumpridos quase todos os objetivos desta fase, nomeadamente: 
(i) a realização da pesquisa bibliográfica para identificação das variáveis e parâmetros 
meteorológicos com maior potencial preditivo da produtividade da castanha; e, (ii) a 
caracterização climática das regiões DOP, nas condições de clima atual. 
Nesta etapa do projeto foi cumprida uma pesquisa bibliográfica de forma a caracterizar o 
ciclo vegetativo da castanha, nomeadamente na identificação das condições climáticas 
mensais ideais favoráveis e adversas à produtividade. Foi ainda tema de estudo as doenças 
e pragas que afetam o normal desenvolvimento do ciclo vegetativo do castanheiro. Foram 
também obtidos resultados quanto à fenologia do rebentamento, da floração e da 
deiscência dos ouriços, em função das demais variedades de castanha em Portugal. Foram 
ainda atingidos resultados quanto aos fatores meteorológicos e climáticos que promovem 
ou inibem a existência de castanheiro e sua influência na produção de castanha. 
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De fato, foi realizada a caracterização climática das regiões de castanheiro no mundo, 
utilizando as variáveis climáticas e bioclimáticas do WorldClim versão 2.0., utilizando 
ferramentas de análise disponíveis nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), QGIS 
e ARCGIS. Foi também realizada uma análise da variabilidade espacial das variáveis 
climáticas e bioclimáticas, com base na análise estatística climatológica tradicional, que 
inclui o cálculo de diferentes estatísticas, como: (i) valor máximo; (ii) percentil 95; (iii) 
percentil 90; (iv) percentil 75 ou 3º Quartil; (v) mediana; (vi) percentil 25 ou 1º Quartil; 
(vii) percentil 10; (viii) percentil 05; (ix) valor mínimo; (x) média; (xi) desvio padrão; 
(xii) intervalo interquartil; (xiii) coeficiente de variação e (xiv) coeficiente de dispersão. 
Com o objetivo de determinar o tipo de clima em cada uma das regiões da distribuição 
mundial da castanha, foi utilizada a classificação climática de Köppen-Geiger (Kottek et 
al., 2006) e ferramentas de análise SIG. Os resultados visaram a caracterização e 
influência das condições meteorológicas e climáticas nas principais regiões produtoras de 
castanha no mundo, nas condições de clima atual, com o objetivo de permitir, através da 
análise mensal ou diária, as condições mais adequadas ou propícias a cada uma das fases 
do ciclo vegetativo do castanheiro e consequentemente o aumento da produtividade.  

6.1.2 Desvios 

Atendendo a que o projeto começou 4 meses depois do previsto, não há desvios 
assinaláveis a registar. De qualquer forma, importa assinalar que, estrategicamente, a 
caracterização climática das regiões DOP, nas condições de clima futuro ainda não foi 
iniciada. Esta atividade apenas deverá ser realizada após o estudo da influência da 
variabilidade climática no castanheiro. Futuramente, irão ser utilizados processos de pré-
seleção dos preditores (análise de correlação e análise de compósitos), desenvolvidos e 
testados modelos explicativos da variabilidade observada na produtividade. Apenas nessa 
altura serão avaliados os potenciais impactos das alterações climáticas no castanheiro e 
na produtividade da castanha. 
   

6.2 Fase 3.3 – Cartografia climática do castanheiro 

6.2.1 UTAD 

Em resumo, nesta etapa foram realizados estudos acerca da influência das condições 
meteorológicas na produção da castanha e da caracterização climática das regiões com 
castanheiro/produção de castanha, não só para Portugal, mas também para o mundo. Em 
detalhe, nesta fase foram mapeadas as regiões DOP de castanha em Portugal Continental 
bem como nas regiões produtoras de castanha do mundo (América do Norte, Europa e na 
Ásia). De seguida, foram avaliadas as características climáticas e bioclimáticas nessas 
regiões, com o objetivo de identificar o tipo de clima e as condições climáticas favoráveis 
à produção da castanha, nas condições de clima atual. Futuramente, será desenvolvido o 
modelo da produtividade da castanha; e a carta de produção potencial da castanha para 
diferentes cenários de clima futuro. 

6.2.2 Desvios 

Esta fase está no inicio e não há desvios a assinalar. 
 

7 Eixo 5- Divulgação de Resultados 
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7.1 Fase 5.1- Página web 

Durante os primeiros 6 meses de 2018 a RefCast tratou de adjudicar a construção da 
pagina web do ClimCast de modo a iniciarem-se os trabalhos ao nível da estrutura e 
imagem para a mesma. Aquando da segunda reunião geral do GO em 27/06/2018 foram 
apresentadas propostas para o logótipo e escolhido o que mais consenso gerou entre os 
parceiros (pode ser visualizado na primeira página deste relatório). Nesta data foi ainda 
apresentada e aprovada a estrutura da página a integrar na página institucional da RefCast.  
Começou então a fase de recolha de informação, junto de todos os parceiros, para os 
conteúdos do pagina web do ClimCast. 

7.1.1 Desvios 

Não foi possível durante o ano de 2018 colocar online a página do GO ClimCast uma vez 
que se registaram problemas com a página institucional da RefCast. No início de 2019 
esses problemas já estarão resolvidos de forma a ser possível regularizar a situação. 

7.2 Fase 5.2- Facebook 

Uma vez que houve alguns constrangimentos ao nível da instalação dos soutos 
demonstração e consequentes atividades inerentes à mesma, a animação da página de 
Facebook da RefCast com conteúdos do GO não foi significativa. 

7.3 Fase 5.3- Dias abertos  

Estava prevista a realização de 5 dias abertos no primeiro ano do projeto, no mês de junho. 
Devido às razões que se expõem no ponto seguinte não foram realizados  

7.3.1 Desvios 

Uma vez que se registou a aprovação tardia do projeto houve um consequente atraso no 
início na instalação dos SD. Tendo em conta esta situação e as condições climáticas 
adversas que se fizeram sentir verificou-se um fraco desenvolvimento das plantas e uma 
elevada taxa de mortalidade. Por conseguinte e uma vez que os dias abertos teriam como 
temática os SD a parceria decidiu adiar para o ano de 2019 esta atividade. 
 

7.4 Fase 5.4- Produção de artigos técnicos e científicos 

Durante o ano de 2018 não se registou a produção e publicação de nenhum artigo. 
 

7.5 Fase 5.6- Participação no III Congresso Nacional da Castanha.  

 
Participação de membros da equipa do projeto no III Simpósio Nacional da Castanha, que 
decorreu em Bragança, de 11 a 13 de outubro de 2018, onde foram apresentadas cinco 
comunicações: 
  
- Comunicação oral intitulada “ClimCast - Os novos desafios para o souto no contexto de 
alterações climáticas”; (RefCast – GO ClimCast) 
- Comunicação em poster intitulada “Instalação de ensaios de adaptabilidade do porta-
enxerto ColUTAD em situações climáticas contrastantes do NE Transmontano”. (IPB) 
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- Comunicação em poster intitulada “ClimCast- Estudos de fenologia de variedades de 
Castanea sativa”. (UTAD) 
- Comunicação em poster intitulada “ClimCast – Caracterização fenológica e do grau de 
tolerância ao Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu da descendência F1 do porta enxerto de 
castanheiro ColUTAD”. (UTAD) 
- Comunicação em poster intitulada “Produção da castanha em Portugal: influência das 
condições meteorológicas e climáticas”. (UTAD) 
 
Referêcias: 
Paulo Gonçalves, Mário Gonzalez Pereira, António Borges, Carlos Ramos, Raul 
Rodrigues, Maria Sameiro Patrício, Hélder Viana, António Ramos, José Ângelo Pinto, 
Duarte Marques, António Marques, Abel Pereira, Joaquim Rocha, Luís Vitorino e José 
Gomes-Laranjo, 2018. ClimCast - Os novos desafios para o souto no contexto de 
alterações climáticas. Resumo comunicação oral, In Livro de Resumos “III Simpósio 
Nacional da Castanha”, 11 a 13 de outubro, Bragança. 
 
Maria Sameiro Patrício, Luís Nunes, Samuel Diegues, Pedro Pinheiro, António Borges, 
Abel Pereira, Carlos Pando, Paulo Afonso e José Laranjo, 2018. Instalação de ensaios de 
adaptabilidade do porta-enxerto ColUTAD em situações climáticas contrastantes do NE 
Transmontano. Resumo comunicação em poster, In Livro de Resumos “III Simpósio 
Nacional da Castanha”, 11 a 13 de outubro, Bragança. 
 
Teresa Pinto, Catarina Neves, Patricia Silva e José Gomes-Laranjo, 2018. ClimCast- 
Estudos de fenologia de variedades de Castanea sativa. Resumo comunicação em poster, 
In Livro de Resumos “III Simpósio Nacional da Castanha”, 11 a 13 de outubro, Bragança. 
 
Joana Martins, Teresa Pinto, e José Gomes-Laranjo, 2018. ClimCast – Caracterização 
fenológica e do grau de tolerância ao Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu da descendência 
F1 do porta enxerto de castanheiro ColUTAD. Resumo comunicação em poster, In 
Livro de Resumos “III Simpósio Nacional da Castanha”, 11 a 13 de outubro, Bragança. 
 
Mário Gonçalves, Mário Pereira, Malik Amroui e José Gomes-Laranjo, 2018. Produção 
da castanha em Portugal: influência das condições meteorológicas e climáticas. Resumo 
comunicação em poster, In Livro de Resumos “III Simpósio Nacional da Castanha”, 11 
a 13 de outubro, Bragança. 
 

7.6 Fase 5.7- Orientação de teses de mestrado 

 
Ao nível desta fase encontram-se, no momento, em realização 2 teses de mestrado no 
IPB. 
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7.7 Fase 5.9- Produção de um filme com cerca de 10 min, a fazer durante o 
último ano do GO. 

7.7.1 RefCast 

A equipa da REALMARK deslocou-se aos vários locais de implementação dos SD para 
começar a documentar os trabalhos que foram decorrendo, já descritos anteriormente, 
durante o ano de 2018, e foi acompanhada das entidades envolvidas. 

7.7.2 Desvio 

Esta fase está no inicio e não há desvios a assinalar. 
 

8 PLANO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1 1) Descrição do processo de acompanhamento e avaliação previsto 
realizar pela entidade coordenadora do consórcio. 

A governança do ClimCast, é assegurada pela Refcast e, durante o ano de 2018 envolveu 
a realização de uma reunião geral de parceiros no início do projeto em janeiro, para 
preparar o arranque das ações bem como uma segunda reunião em junho de avaliação e 
preparação das ações.  
A RefCast esteve dedicada, ainda, durante todo ano à coordenação da parceria prestando 
apoio aos parceiros, coordenando as várias ações, recolhendo informação e fazendo 
constantes pontos de situação relativos aos trabalhos em desenvolvimento. 
 

8.2 Reunião Geral nº 1 

 
A 1ª Reunião Geral do ClimCast decorreu no dia 12-01-2018, na UTAD em Vila 

Real, de modo a dar inicio às atividades preconizadas (figura 141). 
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8.3 Reunião Geral nº 2 

 
A 2ª Reunião Geral do ClimCast decorreu no dia 27-06-2018, na ESAV em Viseu, 

de forma a avaliar os trabalhos realizados até à data e concertar estratégias para as ações 
futuras a desenvolver (figura 143). 

 

 

9 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
Designação das entidades 

Investimento 
Elegível Aprovado 

(€)(1) 

Investimento 
Elegível 

Realizado (€)(2) 

Taxa de 
Execução 

(%)(3) 

Refcast – Associação Portuguesa da 
Castanha (Líder) 

21 095.03€ 864.42€ 4.09% 

Serviruri – Prestação de Serviços Técnico 
Agrícolas Lda 

20 103.08€ - - 

Aflodounorte - Associação Florestal do Vale 
do Douro Norte  

23 872.48€ - - 

Aguiar Floresta – Associação Florestal e 
Ambiental de Vila Pouca de Aguiar 

24 389.72€ 4607.50€ 18.89% 

Município de Marvão 22 225.67€ - - 

IPV – Instituto Politécnico de Viseu 35 058.84€ - - 

Aflima – Associação Florestal do Lima 22 259.68€ 3 486.82 € 15.66% 

Arborea – Associação Agro-Florestal e 
Ambiental da Terra Fria Transmontana 

21 071.69€ 3 223.17 15.29% 

Coopenela – Cooperativa Agrícola de Penela 
da Beira CRL 

20 220.49€ 7 332.56€ 36.26% 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

99 534.40€ 25 120.38 € 25.24% 

IPB – Instituto Politécnico de Bragança 38 492.82€ 5 705.31 € 14.82 % 
IPVC – Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo 

19 157.46€ - - 

IPCB – Instituto Politécnico de Castelo 
Branco 

20 878.50€ 3 094.52€ 14.82% 

Castania – Sociedade Agro-Florestal, S.A 24 750.53€ 2 832.50 € 11.44% 
(1) Investimento total elegível aprovado para cada entidade que integra o grupo operacional 
(2) Investimento elegível realizado até à dada que reporta o relatório anual de progresso (31/12/2018) 
(3) Quociente entre o investimento elegível realizado e o investimento elegível aprovado 

 


