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Caracterização da Operação e Período do Relatório
Relatório nº:

2/2019

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”
Projectos integrantes

Entidades responsáveis / parceiras

PDR2020-101-032043

Refcast – Associação Portuguesa da Castanha (Líder)

PDR2020-101-032045

Serviruri – Prestação de Serviços Técnico Agrícolas Lda

PDR2020-101-032047

Agrifuturo - Associação de Agricultores Para Valorizar o Futuro

PDR2020-101-032049

AguiarFloresta – 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

SORTEGEL, Produtos Congelados, SA

Data de início da operação:

1 janeiro 2018

Data de conclusão da operação: 31 dezembro 2021
Período do relatório:1 janeiro 2019 a 31 dezembro 2019
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2

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedades. Localização e
Instalação das unidades de demonstração

2.1 Fase 1.2 – Instalação dos soutos demonstração - coordenação – UTAD
Concluiu-se em 2019 a instalação de todos os soutos demonstração que constituirão
a futura rede de soutos ClimCast. Esta rede será constituída por 8 soutos (Figura 1).

Figura 1- Rede de soutos ClimCast.

A estrutura organizativa da rede constituída por 7 soutos demonstração (SD) está
assim definida:
SD Salgueiros; Gestão- Arborea | Supervisão- IPB
SD Parada; Gestão- Sortegel | Supervisão- IPB
SD Lagoa; Gestão- AguiarFloresta | Supervisão- UTAD
SD Carrazedo Montenegro; Gestão- Agrifuturo | Supervisão- UTAD
SD Refoios do Lima; Gestão- AFLima | Supervisão- IPVC
SD Penela da Beira; Gestão- Coopenela | Supervisão- IPV
SD Porto da Espada: Gestão Câmara Municipal Marvão | Supervisão- IPCB
A esta rede junta-se o Banco de Germoplasma da UTAD, que forneceu material de
enxertia para os SD:
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SD Vila Real; Gestão | Supervisão- UTAD
2.1.1 SD Lagoa
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 (Figura 2Figura 3).

Figura 2- Localização do SD Lagoa.

Figura 3- Aspeto do desenvolvimento de um porta-enxerto ColUTAD a 17-04-2019.

2.1.2 SD Porto de Espada
IPCB e Município de Marvão realizaram a instalação do SD em 2019 (Figura 4, Figura
5). As atividades de plantação, nomeadamente, a abertura das covas (com uma
retroescavadora) a fertilização de fundo, a plantação, a rega de plantação, a tutoragem
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e a abertura das caldeiras foram realizadas nos dias 18 e 19 de março. O sucesso da
plantação foi de 84 % (16 das 99 plantas de ColUTAD secaram).

Figura 4- Localização do SD Porta da Espada

Figura 5- Plantação do souto

2.1.3 SD Penela da Beira
O souto foi instalado no dia 18 de Abril de 2018, em terreno cedido pela Junta de
Freguesia (Figura 6, Figura 7, Figura 8).
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Figura 6- Plantação de castanheiros, com recurso a mini-escavadora.

Figura 7- Localização do SD Penela da Beira.
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Figura 8- Grupo de alunos do IPV que participou na retancha.

2.1.4 SD Salgueiros
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 decorrer do ano de 2019. Foi instalada a estação metrológica Janeiro
retiradas as árvores mortas em Fevereiro e no mês Março foi feita a retancha dos
castanheiros (Figura 9, Figura 10).

Figura 9- Localização do SD Salgueiros.

Figura 10- Esquema de plantação.
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2.1.5 SD Refoios do Lima
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 (Figura 11).

Figura 11- Localização do SD Refoios do Lima.

2.1.6 SD Carrazedo Montenegro
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.
A entidade que substituiu a Aflodounorte neste grupo operacional foi a agriFUTURO.
A agriFUTURO realizou a instalação do SD – Carrazedo de Montenegro em Fevereiro
de 2019 (Figura 12, Figura 13).
Atividades de plantação:
- A abertura das covas (com uma retroescavadora);
- Fertilização de fundo (fósforo + potássio);
- Plantação (M.O.);
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- Rega à plantação (enraizante);
- Tutoragem;
O sucesso da plantação foi de 84 % (16 das 99 plantas de ColUTAD secaram).

Figura 12- SD Carrazedo de Montenegro (Plantação)

Figura 13 – SD Carrazedo de Montenegro (Esquema de Plantação).

2.1.7 SD Parada
Em 2019 foi efetuada a retancha de 60 plantas que não resistiram às temperaturas
de verão que se fizeram sentir (Figura 14, Figura 15).
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Figura 14- Localização do SD Parada.

Figura 15- Esquema de plantação do SD Parada
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Figura 16- Aspeto do desenvolvimento de um PE ColUTAD.

2.1.8 Análise dos desvios
Todos os soutos estão instalados, pelo que não há desvios a registar neste aspeto.
No entanto foi necessário fazer retanchas para repor 316 plantas mortas da
plantação de 2018 (Quadro 1).
Quadro 1- Castanheiros replantados em cada um dos SD.

Nº Plantas Inicial

Nº de Plantas Mortas à
data de 07-09-2018

AfloDounorte*

99

Afloreslima

97

92

AguiarFloresta

99

82

Arborea

99

50

Castania/Sortegel

100

59

Coopenela

99

33

Município de Marvão*

99

2.2 Fase 1.3 - A enxertia – coordenação - Serviruri
Enxertia das plantas de todos os SD, foi realizada em setembro 2019. O material
vegetal foi proveniente do Banco Germoplasma da UTAD, de um souto localizado em
Porto da Espada e de Espanha - Pontevedra e Ronda.
Foi definido um plano de enxertia, casualisando a distribuição das variedades no
souto, tendo este sido executado da mesma forma em todos os SD.
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Enxertia 2019 - Sequência de variedades a instalar nos soutos demonstração

Sequencia variedade

Número da Série
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

Negral

Parede

Judia

Amarelal

Negral

Pilonga

Amarelal

Parede

Longal

Amarelal

Negral

Parede

Boaventura

Amarelal

Colutad

Judia

Colutad

Pilonga

Colutad

Cota

Pilonga

Longal

Cota

Amarelal

Negral

Cota

Negral

Judia

Martaínha

Amarelal

Cota

Colarinha

Judia

Boaventura

Boaventura

Colarinha

Cota

Colarinha

Longal

Negral

Boaventura

Parede

Colarinha

Martaínha

Judia

Longal

Boaventura

Boaventura

Martaínha

Judia

Negral

Longal

Amarelal

Parede

Boaventura

Longal

Colutad

Colarinha

Pilonga

Cota

Martaínha

Negral

Cota

Parede

Amarelal

Colarinha

Pilonga

Martaínha

Longal

Pilonga

Pilonga

Amarelal

Pilonga

Colutad

Negral

Colutad

Longal

Martaínha

Parede

Longal

Martaínha

Martaínha

Pilonga

Cota

Parede

Colutad

Colarinha

Cota

Judia

Boaventura

Colarinha

Judia

Martaínha

Judia

Parede

Boaventura

Colutad

Colarinha

Colutad
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2.2.1 SD Parada
A enxertia foi efetuada em 17/09/2019 (14:30 horas) (Figura 17).
Não se realizaram enxertias a 3 castanheiros por estarem “mortos”
No SD de Parada não foi realizada a enxertia da “Pilonga”.
Na primeira quinzena de outubro foi realizado o corte da fita de enxertia nos
castanheiros que apresentavam sinais de estrangulamento.
Foi verificado o evoluir das enxertias periodicamente

Figura 17- Enxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo, realizada a cerca de 30 cm do solo.

2.2.2 SD Porto de Espada
A enxertia foi realizada no dia 20 de setembro de acordo com o plano da Figura 18.
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Figura 18- Plano de enxertia executado no SD Porto da Espada.

2.2.3 SD Lagoa
A enxertia foi realizada no dia 19 de setembro de 2019. Foram enxertados apenas 37
castanheiros, visto que os restantes 62 se encontravam mortos.

Figura 19- Esquema de enxertia do SD Lagoa.

16

Relatório de Progresso 2019
Tabela 1 – Lista da enxertias realizadas e etiquetagem das variedades no SD Lagoa. A verde estão
marcadas as enxertias realizadas e a vermelho estão marcadas plantas não enxertadas.

2.2.4 SD Salgueiros
A enxertia foi realizada no dia 17 de setembro (9:00 Horas) (Figura 20).
Na primeira quinzena de outubro foi realizado o corte da fita de enxertia nos
castanheiros que apresentavam sinais de estrangulamento.
Foi verificado o evoluir das enxertias periodicamente

Figura 20- Aspeto da participação de produtores locais na enxertia dos castanheiros do SD Salgueiros.

2.2.5 SD Penela da Beira
A enxertia realizou-se no dia 19 de setembro 2019.
2.2.6 SD Refoios do Lima
A enxertia realizou-se no dia 18 de setembro 2019.
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2.2.7 SD Carrazedo de Montenegro
A enxertia foi efetuada em 18/09/2019 (1º Dia Aberto, Figura 21).
Não se realizaram enxertias a 16 castanheiros por estarem “mortos”
No dia 9 de Outubro de 2019 (três semanas depois da enxertia) foi feita a 1ª
observação aos enxertos, mas como não apresentavam sinais de estrangulamento o
corte da fita só se realizou na última semana de Outubro.

Figura 21 – Realização da enxertia na presença de produtores locais no SD Carrazedo de Montenegro.

2.2.8 Desvios
Em 2020 terão de ser visitados novamente os SD pela Serviruri para completar as
enxertias e repetir eventuais falhas de pegamento

2.3 Fase 1.4- Manutenção – coordenação IPCB
Face às condições atmosféricas em 2018 (seca prolongada desde outubro de 2017
até finais de fevereiro de 2018; chuva e temperaturas baixas em março e abril;
temperaturas baixas em junho e julho; temperaturas elevadas em agosto e setembro),
a preparação do terreno e a plantação da maior parte dos soutos de demonstração (SD)
foram difíceis de concretizar nos momentos mais adequados (havendo mesmo alguns
em que a plantação não se pôde realizar). Esta situação, associada à utilização de portaenxertos (ColUTAD) “barbados”, condicionou o sucesso da plantação, em alguns soutos.
Desta forma, também não houve condições de realização das enxertias de borbulha
em momento oportuno (prevista para setembro de 2018), pelo que se irá considerar o
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ano de 2019 como o ano de (re)plantação e enxertia, independentemente do maior ou
menor sucesso da plantação em alguns SD, no ano de 2018. Como tal, parte das tarefas
a executar em 2019, estavam já previstas na proposta técnica de instalação dos SD.
As atividades de manutenção em 2019 terão como objetivo fundamental:
•

garantir o sucesso das (re)plantações;

•

garantir o desenvolvimento adequado das plantas com vista à enxertia.

Plantações em 2019
As plantações e replantações em 2019 (com porta-enxertos enraizados) já foram
executadas até final de março, seguindo a proposta técnica de instalação dos SD
aplicada em 2018, nomeadamente em relação à preparação e marcação do terreno, à
abertura das covas e à fertilização de fundo (de acordo com as análises ao solo).

Poda das plantas que cresceram em 2018
Nas plantas com crescimento bem-sucedido em 2018, ou seja, que não foram objeto
de replantação em 2019, foi proposto na reunião de 29 de março que deveriam ser
podadas com rebaixamento do tronco (corte a cerca de 40 cm de altura), de modo a
promover rebentação mais baixa. Esta rebentação, eventualmente mais junto ao solo,
permitirá que a enxertia se possa realizar num ramo lateral, em caso de excesso de vigor
(diâmetro do tronco demasiado “grosso”). No entanto, em visitas a diversos SD (Penela;
Vinhas; Parada), o colega Carlos Ramos concluiu que tal não seria necessário, podendo
até estimular engrossamentos indesejáveis. Além disso, não se cortando, foi até possível
avaliar já a fenologia do ColUTAD).

Fertilização de manutenção
Face ao elevado número de plantas (re)plantadas, a fertilização de manutenção será
baseada na proposta técnica de instalação, mas sem aplicações (principalmente de
azoto) em setembro, para que não haja “exaltação” do vigor, com engrossamento
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excessivo do tronco. Quando tal acontece, o engrossamento do tronco pode levar à
cobertura da enxertia, “abafando-a”. Além disso e em virtude de haver plantas com
distinto desenvolvimento, recomenda-se que as aplicações de boro se façam por via
foliar (Solubor) e não ao solo (Borax).
Resumindo:
Fertilizante

Dose

Nitrolusal 20,5%

50 g/planta

Solubor (sólido)

400 g / 100 L

ou

ou

Solubor (líquido)

400 ml / 100 L

Aplicação
Início de Maio (ao
solo)
Final de Maio (via
foliar)

Nota: as aplicações de fertilizantes indicadas são a norma base a adotar nos SD. No
entanto, tal não invalida (ou não deve invalidar) a intervenção dos técnicos das
associações e das instituições residentes na observação do desenvolvimento das plantas
e, caso se entenda necessário, intervir no SD e ajustar a fertilização para garantir um
desenvolvimento adequado à enxertia. De salientar que o objetivo é a sobrevivência e
o crescimento equilibrado das plantas, devendo evitar-se os excessos de vigor.

Rega de manutenção
Como o ano de 2019 tem sido seco (até final de março), a rega de plantação pode ser
insuficiente (dependendo do solo e da região), devendo repetir-se regularmente até que
ocorram precipitações significativas (humedecimento de toda a zona de plantação e
desenvolvimento das raízes). Como choveu razoavelmente (pelo menos em certas
regiões) no mês de abril, a rega deve (re)iniciar-se logo que começarem os primeiros
calores após a rebentação do castanheiro, uma vez que o porta enxerto ColUTAD é mais
sensível à falta de água do que os castanheiros seminais. As regas devem ser feitas em
2019, tantas vezes quantas as consideradas necessárias (dependendo do solo, da região
e do crescimento que vá sendo observado), em especial nas novas plantações de 2019.
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Em relação às plantas que enraizaram e cresceram em 2018, é necessário ter mais
cuidado para não promover crescimento e engrossamento excessivo do tronco. Caso
contrário, poderá haver problemas na realização da enxertia. Como critério prático,
estas plantas (as de 2018) só se devem regar quando as folhas manifestarem sintomas
de falta de água logo a partir do início da manhã.

Controlo da vegetação herbácea
Nos primeiros anos depois da instalação do souto, a limpeza da vegetação junto às
árvores é essencial para evitar fenómenos de competição pela água e nutrientes. A
vegetação herbácea (infestantes) junto às plantas e na caldeira de rega deve ser feita
“manualmente” com sachos ou motorroçadoras (neste caso, é necessário que a
operação seja efetuada com o máximo cuidado, para não danificar as plantas, e por
operadores especializados e experimentados para evitar acidentes).
Na restante área do souto deve ser utilizado (preferencialmente) um destroçador
para corte da vegetação, uma vez que a não-mobilização é a norma técnica base para
os SD. Em caso de localização próxima a zonas florestais e elevado risco de propagação
de incêndios, pode efetuar-se, como alternativa, uma mobilização superficial (com
grade ou escarificador). Nesta situação e se possível, a passagem da grade ou do
escarificador deve fazer-se numa faixa (cruzada) junto às plantas (mas exterior à caldeira
de rega), fazendo-se o corte com destroçador na restante área. Caso não seja possível,
ou seja, sendo necessário mobilizar toda a área, devem delimitar-se e resguardar-se
(com abrigos ou redes) pequenas áreas a deixar intactas para proceder ao controlo da
biomassa “espontânea” (protocolo que era para ter sido enviado até ao início de maio
pela Profª Sameiro Patrício, do IPB).
A limpeza “manual” da vegetação herbácea junto às plantas deve efetuar-se sempre
que for conveniente para evitar a competição com os castanheiros plantados. A limpeza
na restante área (corte com destroçador ou mobilização superficial) deve ser executada
até finais de maio, o que teria dado tempo para a identificação, recolha e quantificação
da biomassa vegetal “espontânea” (como atrás referido).

21

Relatório de Progresso 2019
Enxertia
A enxertia de borbulha dormente (a cerca de 10 cm do solo) será coordenada e
executada pela Serviruri no início de setembro. O corte das fitas utilizadas no aperto e
proteção das borbulhas será efetuado cerca de 3 ou 4 semanas depois da enxertia,
embora este período possa ser antecipado ou retardado consoante o pegamento da
enxertia e o engrossamento do tronco.

Outras atividades
No outono, outras atividades de manutenção podem ser desenvolvidas de acordo
com as condições de cada souto. Entre outras, pode ser referida a mobilização
(superficial) do terreno, para eliminar infestantes, para incorporar (ainda) alguma
fertilização ou correção do solo ou para “arrasar” as caldeiras da rega.

2.3.1 SD Lagoa
No que diz respeito à manutenção do Souto Demonstração durante o ano de 2019,
foram realizadas as tarefas previstas na candidatura, tais como:
Julho: Corte da vegetação em torno das plantas, bem como a colocação da rede de
proteção e efetuou-se a primeira rega na última semana de Julho.
Agosto: Foram efetuadas mais duas regas.
Setembro: Foi efetuada mais uma rega e o corte da vegetação ao longo de todo o SD.
Foi também realizada a enxertia.
Outubro: Corte da fita da enxertia.

2.3.2 SD Porto de Espada
Em 2019, o SD de Porto de Espada foi regado através de um sistema gota-a-gota e as
infestantes foram cortadas mecanicamente com um destroçador (Figura 22). Toda a
área do SD foi vedada com rede. O sistema de rega ficou terminado a 17 de maio de
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2019, os trabalhos de corte das infestantes e a colocação da vedação ficaram terminados
a 14 de agosto de 2019.

Figura 22- Aspeto do SD Porto da Espada em 20 setembro.

2.3.3 SD Penela da Beira
O souto foi instalado a 18 de abril de 2018
No ano seguinte foram realizadas as retanchas com 33 castanheiros.
A enxertia ocorreu em setembro de 2019, em outubro foi cortada a fita da enxertia.
Em março de 2020, houve necessidade, de replantar outros 20 castanheiros que,
entretanto, definharam.
As enxertias não tiveram o sucesso pretendido teremos que reenxertar novamente.
De tempos a tempos temos que controlado as infestantes, numa fase inicial, com
mobilização, mas estamos a preparar para o enrelvamento.

2.3.4 SD Salgueiros
No que diz respeito à manutenção do SD foram efetuadas as seguintes atividades:
Abril - Junho: Avaliação do desenvolvimento das plantas
Julho: Avaliação do vigamento dos povoamentos, início da rega que se prologou até
Outubro.
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Agosto: Fertilização foliar a base de Boro.
Setembro, Enxertia
Novembro e Dezembro: Avaliação da evolução do povoamento.

2.3.5 SD Refoios do Lima
Foi feito o controlo das infestantes.

2.3.6 SD Carrazedo Montenegro
Souto foi instalado em 2019.
No que diz respeito à manutenção do SD durante o ano de 2019, além da sua
instalação já descrita anteriormente:
Julho - Corte da vegetação;
Agosto - Foram efetuadas duas regas (enraizante na solução numa das regas).
Outubro: Corte da fita da enxertia.

2.3.7 SD Parada
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.
Durante o ano de 2019 foram realizadas regas aos castanheiros, durante o verão, de
modo a facilitar a sua sobrevivência. As regas foram efetuadas com recurso a um trator
e uma cisterna.
Realizou-se, também, o controlo da vegetação espontânea com recurso a grade de
discos ligeira.
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2.3.8 SD UTAD
Tratando-se de um SD já instalado foram podas para promover os crescimentos de
novos ramos a fim de fornecerem material de enxertia.

2.3.9 Desvios
Relativamente aos SD supervisionados pelo IPB prevê-se ainda a retancha de plantas
no próximo ano com substituição de 3 % das plantas em Parada e 10 % em Salgueiros.
Contudo, isto já era de alguma forma expectável uma vez que o pegamento de
castanheiros híbridos de amontoa tem normalmente taxas de insucesso superiores. Será
necessário também fazer algumas enxertias nas plantas repostas ou que não
apresentavam desenvolvimento adequado para o efeito durante o próximo ano.
Mediante o resultado das enxertias, o qual ainda não dá para avaliar, será necessário
repor também alguns enxertos.

2.4 Fase 1.5 – Avaliação do crescimento das plantas – coordenação IPVC
Fase 1.5.1- Avaliação morfológica e agronómica
Devido à elevada percentagem de insucesso da plantação efetuada em 2018, o anos
de ano 2019 foi ainda um ano com instalação de um número considerável de plantas.

2.5 Fase 1.6 – Avaliação do estado ecofisiológico das plantas - coordenação –
UTAD - JLaranjo
2.5.1 Fase 1.6.1. – Avaliação do comportamento fotossintético
Considerando as condicionantes levantadas pelo atraso provocado pela elevada
mortalidade dos castanheiros em 2018, seguindo-se a replantação em 2019, com a
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realização das primeiras enxertias em setembro 2019 não foi feita qualquer avaliação
fotossintética das variedades. Prevê-se que em 2020 sejam feitas as primeiras medições.

2.6 Fase 1.8- Monitorização da fertilidade dos solos nos SD
2.6.1 Fase 1.8.1- Avaliação da composição físico-química do solo. Coordenação –
UTAD - FRaimundo
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.

2.6.1.1 SD Porto da Espada
Em 2019 não se efetuaram análises de solos no SD Porto de Espada. Tal está previsto
para início de 2020.
Proposta de fertilização efetuada na plantação

Fertilizante

Quantidade Kg/planta

Quantidade

Aplicação

(Kg para 99 plantas)
Calcário dolomítico

4

396

Na plantação

Superfosfato Cálcio 18%

5

495

Na plantação

Cloreto Potássio 60% (1)

0,5

49,5

Na plantação

Estrume (2)

4

495

Na plantação

0,05

4,95

Fim de Abril

0,05

4,95

Fim de Abril

0,05

4,95

Fim de Setembro

Adubo elementar azotado
20,5% (3)
Borax (4)
Adubo elementar azotado
20,5% (5)
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2.6.1.2 SD Penela da Beira
Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação

Tabela 2- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..
pH

pH água

Valor

5,3

Equilíbrio

Ácido

KCl

5,4

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

6,4

45

19

0,66

Alto

Baixo

Muito baixo

Médio

adequado

Tabela 3- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas na parcela em 2012 e 2015. Cálcio
(Ca), Magnésio (Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Na

AT

0,10

0,63

Não limitante

Médio

cmolc/kg
2,8
Baixo

0,29

0,05

Muito

Muito

baixo

Baixo

Tabela 4- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Valor
Equilíbrio
adequado

Ca

Mg

K

Na

72

8

1

3

60-70

10-20

5-10

0-5

Saturação

bases

de troca

16
0-10
Não limitante
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Tabela 5- Proposta de fertilização efetuada na plantação
Fertilizante

Calcário dolomítico
Superfosfato Cálcio 18%
Cloreto Potássio 60%

(1)

Estrume (2)
Adubo

elementar

azotado 20,5% (3)
Borax (4)
Adubo

elementar

azotado 20,5% (5)

Quantidade

Quantidade

Aplicação

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

4

400

Na plantação

1,5

150

Na plantação

0,5

50

Na plantação

4

400

Na plantação

0,05

5

Fim de Abril

0,05

5

Fim de Abril

0,05

5

Fim de Setembro

2.6.1.3 SD Carrazedo Montenegro
Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação.
Tabela 6- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..
pH

pH água

Valor

5.2

Equilíbrio

Ácido

KCl

4.5

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

4.29

84

108

0.61

Alto

Médio

Alto

Médio

adequado

Tabela 7- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas na parcela em 2012 e 2015. Cálcio
(Ca), Magnésio (Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Na

AT

--

--

Não limitante

Médio

cmolc/kg
-Baixo

--

--

Muito

Muito

baixo

Baixo
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Tabela 8- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Ca

Mg

K

Na

Saturação bases
de troca

%
Valor
Equilíbrio
adequado

--

--

--

--

60-70

10-20

5-10

0-5

-0-10
Não limitante

Proposta de fertilização efetuada na plantação está apresentada na Tabela 9

Tabela 9- Fertilização aplicada na plantação do SD.
Fertilizante

Quantidade

Quantidade

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

Calcário dolomítico

Aplicação

400

Na plantação

Superfosfato Cálcio 18%

0.350

35

Na plantação

Cloreto Potássio 60% (1)

0.350

35

Na plantação

3

300

Na plantação

Estrume

(2)

Ativador

Vegetal

(enraizante)

Na Plantação

Adubo elementar azotado

Fim de Abril

20,5% (3)
Borax (4)
Adubo elementar azotado
20,5% (5)

Fim de Abril
Fim de Setembro

2.6.1.4 SD Lagoa
Não foram realizadas análises em 2019.
Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação
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Tabela 10- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..

pH água

pH
KCl

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

Alto

Baixo

Muito baixo

Médio

Valor
Equilíbrio

Ácido

adequado

Tabela 11- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas na parcela em 2012 e 2015.
Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Na

Muito
baixo

Muito
Baixo

Não
limitante

CTC

AT

cmolc/kg

Baixo

Médio

Tabela 12- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Ca

Mg

K

Na

60-70

10-20

5-10

0-5

Saturação

bases

de troca

Valor
Equilíbrio
adequado

0-10
Não limitante

Tabela 13- Proposta de fertilização efetuada na plantação
Fertilizante

Quantidade

Quantidade

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

Aplicação

Calcário dolomítico

Na plantação

Superfosfato Cálcio 18%

Na plantação

Cloreto Potássio 60% (1)

Na plantação

Estrume (2)

Na plantação
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Adubo elementar azotado

Fim de Abril

20,5% (3)
Borax (4)

Fim de Abril

Adubo elementar azotado

Fim de Setembro

20,5% (5)

2.6.1.5 SD Salgueiros
Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação

Tabela 14- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..

pH água

pH
KCl

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

Alto

Baixo

Muito baixo

Médio

Valor
Equilíbrio

Ácido

adequado

Tabela 15- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas na parcela em 2012 e 2015.
Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Muito

Muito

baixo

Baixo

Na

AT

Não limitante

Médio

CTC

cmolc/kg

Baixo

Tabela 16- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Ca

Mg

K

Na

Saturação

bases

de troca
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Valor
Equilíbrio

60-70

adequado

10-20

5-10

0-10

0-5

Não limitante

Tabela 17- Proposta de fertilização efetuada na plantação
Fertilizante

Calcário dolomítico

Quantidade

Quantidade

Aplicação

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

2

Na plantação

Superfosfato Cálcio 18%
Cloreto Potássio 60%

Na plantação

(1)

Na plantação

Estrume (2)

Na plantação

Adubo elementar azotado

Fim de Abril

20,5% (3)
Borax (4)

Fim de Abril

Adubo elementar azotado

Fim de Setembro

20,5% (5)

2.6.1.6 SD Parada

Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação
Tabela 18- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..

pH água

Valor

5,3

Equilíbrio

Ácido

pH
KCl

4,2

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

4,8

7

91

---

Alto

Baixo

Muito baixo

---

adequado
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Tabela 19- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas no SD. Cálcio (Ca), Magnésio
(Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Na

AT

CTC

0,25

0,19

0,03

0,69

3,37

Muito

Muito

baixo

Baixo

Não limitante

Médio

Baixo

cmolc/kg
Valor
Equilibrio
adequado

2,2
Baixo

Tabela 20- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Valor
Equilíbrio
adequado

Ca

Mg

K

Na

66

7

6

1

60-70

10-20

5-10

0-5

Saturação

bases

de troca
20
0-10
Limitante

Tabela 21- Proposta de fertilização efetuada na plantação
Fertilizante

Quantidade

Quantidade

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

Calcário dolomítico (1)

2,5

250

-

Superfosfato Cálcio 18%

1

100

Incorporar

Cloreto Potássio 60%

0,25

25

Incorporar

Fertilizante orgânico (2)

2

200

Incorporar

0,05

5

Abril

Aplicação foliar

-

Fim de junho

Adubo elementar azotado
20,5%
Boro (3)

Aplicação

2.6.1.7 SD Refoios do Lima

Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação
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Tabela 22- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação..

pH água

pH
KCl

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

Alto

Baixo

Muito baixo

---

Valor
Equilíbrio

Ácido

adequado

Tabela 23- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas no SD. Cálcio (Ca), Magnésio
(Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Muito

Muito

baixo

Baixo

Na

AT

CTC

Não limitante

Médio

Baixo

cmolc/kg
Valor
Equilibrio
adequado

Baixo

Tabela 24- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Ca

Mg

K

Na

60-70

10-20

5-10

0-5

Saturação bases
de troca

Valor
Equilíbrio
adequado

0-10
Limitante

Tabela 25- Proposta de fertilização efetuada na plantação
Fertilizante

Quantidade

Quantidade

Kg/planta

(Kg para 99 plantas)

Aplicação

Calcário dolomítico (1)

-

Superfosfato Cálcio 18%

Incorporar

Cloreto Potássio 60%

Incorporar
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Fertilizante orgânico (2)

Incorporar

Adubo elementar azotado

Abril

20,5%
Boro (3)

Fim de junho

2.6.1.8 SD Vila Real

Caracterização do grau de fertilidade do solo no momento da plantação

Tabela 26- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação.

pH água

pH
KCl

Valor

5,9

4.8

Equilíbrio

Moderadamente

adequado

ácido

Boro

MO

Fósforo

Potássio

(%)

(mg P2O5/kg)

(mg K2O/kg)

mg B /kg)

3,3

145

91

0,36

Médio

Alto

Médio

Baixo

Tabela 27- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas na parcela em 2012 e 2015.
Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT).
Ca

Mg

K

Na

AT

CTC

2,1

0,37

0,21

0,20

0,00

2,85

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Não

Muito baixa

cmolc/kg

limitante
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Tabela 28- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca

Ca

Mg

K

Na

72

13

8

7

60-70

10-20

5-10

0-5

Saturação

bases

de troca

%
Valor
Equilíbrio
adequado

0
0-10
Não limitante

2.6.2 Fase 1.8.2- Determinação dos níveis de água do solo. Coordenação – UTAD MPereira
Esta medição será feita através de sensores ligados às estações meteorológicas, pelo
que haverá monitorização em contínuo.

2.6.3 Fase 1.8.3- Caracterização do coberto vegetal – coordenação IPB
Elaborou-se o protocolo para caracterização e avaliação do subcoberto vegetal e
capacidade de sequestro de carbono com vista à definição dos procedimentos
metodológicos a aplicar em todos os SD para a concretização das tarefas previstas nas
Fases 1.8.3 e 1.8.4..

2.6.3.1 SD Porta da Espada
Não houve condições para realizar esta tarefa no SD Porto de Espada. A entidade líder
acabou por adiar para 2020, devido a dificuldades idênticas para realizar a
caracterização do coberto vegetal em outros SD.

2.6.3.2 SD Penela da Beira
Iniciou-se o trabalho der levantamento do coberto vegetal.
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2.6.3.3 SD Carrazedo Montenegro
Nada a registar.
2.6.3.4 SD Lagoa
Nada a registar

2.6.3.5 SD Salgueiros; SD Parada
Fez-se a caracterização do coberto vegetal e avaliação da capacidade de sequestro
de carbono nos SD de Parada e Salgueiros – Vinhais com base na metodologia
experimental adotada. Os resultados foram apresentados no III Congresso das Escolas
Superiores Agrárias (IIICNESA), em novembro 2019, em Viseu.

2.6.3.6 SD Ponte de Lima
Nada a registar
2.6.3.7 SD Vila Real
Nada a registar

2.6.4 Fase 1.8.4- Capacidade de sequestro do carbono. Coordenação - UTAD
O solo é um importante compartimento de C e exerce papel fundamental sobre a
emissão de gases do com efeito de estufa e consequentes influencia as mudanças
climáticas globais.

2.6.4.1 SD Salgueiros; SD Parada
Os primeiros resultados indicam que o contributo da vegetação do subcoberto para
o carbono do solo pode ser importante com valores de C total a variar entre 1443 kgha1 e 3570 kgha-1.
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2.6.5 Fase 1.8.5- Atividade microbiológica do solo. Coordenação - IPV
Modernamente, o conceito de fertilidade do solo e o seu efeito no crescimento das
plantas assenta na manutenção de uma qualidade saudável do solo, que é um conceito
mais abrangente e que se refere ao equilíbrio entre os factores bióticos e abióticos.

2.6.5.1 SD Porta da Espada
Nada a registar
2.6.5.2 SD Penela da Beira
Nada a registar
2.6.5.3 SD Carrazedo Montenegro
Nada a registar
2.6.5.4 SD Lagoa
Nada a registar

2.6.5.5 SD Parada; SD Salgueiros
O IPB colheu amostras de solo para caracterização físico-química, sequestro de
carbono e análise da atividade microbiológica do solo nos SD de Parada e Salgueiros Vinhais, periodicamente, durante o 1º e 2º ano do projeto (Fase 1.8.5- Atividade
microbiológica do solo) como previsto. Fez a análise das amostras de solo do 1º ano em
laboratório e o pré-processamento das amostras do segundo ano, estas últimas para
avaliação posterior. Os resultados da análise comparativa dos SD de Parada e Salgueiros
do 1º ano foram divulgados no V Congresso CIEEMAT2019.

2.6.5.6 SD Ponte de Lima
Nada a registar
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2.6.5.7 SD Vila Real
Nada a registar

2.7 Fase 1.9 – Monitorização do estado sanitário das plantas. Coordenação IPB
Nesta tarefa foi feito o levantamento das metodologias mais adequadas para a
monitorização das pragas e doenças nos SD para protocolar a forma de atuação conjunta
no terreno. A sanidade dos SD foi acompanhada periodicamente não tendo sido
detetados problemas dignos de preocupação até à data. A aplicação de uma
monitorização frequente dos SD como ação preventiva é fundamental para se poder
atuar o mais cedo possível no controlo da praga ou doença e manter a sanidade e o vigor
dos SD.

3

Eixo 2- Monitorização comparativa dos estados fenológicos das
variedades portuguesas. Coordenação UTAD
Foram estudadas as variedades Judia, Longal, Martaínha, Boaventura, Longal,

Amarelal e Bária. As árvores estão localizadas no SD Vila Real, correspondente ao Banco
de Germoplasma da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal
(41º17’20’’N; 7º44’0’’W).
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Figura 23- Fenograma de 4 variedades de castanha.
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3.1 Desvios
Não se registaram desvios nesta fase em relação ao previsto.

4

Eixo 3 – Influência da variabilidade e alterações climáticas no
castanheiro. Coordenação UTAD

4.1 Fase 3.1 – Monitorização climática

A monitorização climática necessita de um rigoroso acompanhamento e análise
detalhada das condições meteorológicas pelo que é importante que junto a cada SD
esteja instalada uma estação meteorológica (EM). As EM adquiridas no âmbito do
ClimCast permitem medir os valores das variáveis meteorológicas e de humidade no
solo nos locais de implementação dos SD. Os dados registados servem para posterior
comparação com os registados nas EM instaladas nos outros SD e permitir caracterizar
os climas dessas regiões com elevada resolução espácio-temporal. Até ao momento
foram instaladas cinco estações meteorológicas automáticas, nomeadamente: (i)
Vinhais (SD 2); (ii) Vila Pouca de Aguiar (SD 1); (iii) Bragança (SD 4); (iv) Penela da Beira
(SD 3) e (v) UTAD (SD 8).
Durante o ano de 2019 foi discutida a necessidade de instalar uma EM em Refoios do
Lima junto ao SD, uma vez que o SD está instalado na localizados na Escola Superior
Agrária de Ponte de Lima (ESA - IPVC) e esta instituição já tem instalada uma EM. Ver
seção 3.1.1.5.
Estas estações estão devidamente equipadas com sensores para efetuar a medição
de diversas variáveis climáticas, como: (i) velocidade do vento (km/h); (ii) direção do
vento (º); (iii) rajada de vento (km/h); (iv) pluviosidade (mm); (v) humidade relativa do
ar (%); (vi) humidade do solo a 30 cm (%VWC); (vii) humidade do solo a 60 cm (%VWC);
(viii) temperatura do ar (ºC); (ix) radiação solar (W/m2).
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Referir que a UTAD apenas tinha contrato de 1 ano para aceder à plataforma mas
que a empresa decidiu manter o acesso durante mais algum tempo.
4.1.1 Fase 3.1.2- Instalação das estações meteorológicas
4.1.1.1 Aguiarfloresta- SD Lagoa
A Estação meteorológica foi instalada e está a medir e registar valores desde
18/10/2018.
4.1.1.2 Município Marvão – SD Porto de Espada
A estação meteorológica em Porto da Espada foi instalada a 27 junho 2019 (Figura
24).

Figura 24 – Estação meteorológica e respetiva cerca de proteção.

4.1.1.3 Cooperativa Agrícola de Penela da Beira – SD Penela da Beira
A estação meteorológica foi colocada no terreno em junho de 2018 (Figura 25).
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Figura 25- Aspecto da estação meteorológica e respetiva vedação.

4.1.1.4 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.
Estação meteorológica instalada desde 21 janeiro 2019.
4.1.1.5 Associação Florestal do Lima – SD Refoios do Lima
Durante o ano de 2019 foram mantidos contactos para, no âmbito do ClimCast,
decidir a necessidade de adquirir e instalar uma EM no SD de Refoios do Lima. A
Associação Florestal do Lima (AFLIMA) gere o SD que se encontra instalado na Escola
Superior Agrária de Ponte de Lima (ESA - IPVC). A ESA – IPVC já possui e gere uma EM
que se encontra junto ao SD. A decisão de adquirir e instalar uma outra EM passa por
verificar se se cumprem um conjunto de critérios técnicos e de gestão/acesso aos dados,
nomeadamente:
•

Se a estação meteorológica já instalada está a medir as mesmas variáveis e com

a o mesmo período amostral que as outras estações da rede ClimCast;
•

Se fica garantido o acesso aos dados meteorológicos dessa estação durante o

projeto.
4.1.1.6 SD Carrazedo Montenegro
Ainda não instalada
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4.1.1.7 Castania/Sortegel – SD parada
A estação meteorológica foi adquirida á HUBEL e encontra-se em funcionamento
desde 3 de outubro de 2018. Em 2019 os sensores de temperatura de solo foram
corretamente instalados no solo e estão em atividade desde Fevereiro de 2019. O
equipamento encontra-se em funcionamento pleno.
4.1.1.8 UTAD - Banco Germoplasma Vila Real
A estação meteorológica encontra-se instalada e a funcionar desde 1 março 2019.
4.1.2 Desvios
Registaram-se desvios significativos relativamente ao planeado e aprovado no
decorrer do ano 2018 devido ao processo de aquisição do equipamento. No entanto, a
estação meteorológica da UTAD adquirida pela Hubel Verde já se encontra instalada e a
funcionar desde 1 março 2019.
4.1.3 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.
A caracterização geográfica das regiões DOP (Denominação de Origem Protegida) da
castanha em Portugal Continental foi obtida a partir da Carta de Ocupação dos Solos
(COS 2015), disponibilizada pela plataforma da Direção Geral do Território
(www.dgterritorio.pt/dados_abertos/cos/) e da informação acerca dos concelhos
envolvidos nas regiões abrangidas pelas DOPS da castanha na plataforma da Direção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Para a preparação das bases de dados
meteorológicas/climáticas foram extraídos e preparados campos de variáveis
meteorológicas, nomeadamente da (i) temperatura mínima do ar (ºC), (ii) temperatura
média do ar (ºC), (iii) temperatura máxima do ar (ºC), (iv) precipitação (mm), (v)
temperatura do ar a 2 metros (ºC), (vi) temperatura do ponto de orvalho a 2 metros (ºC)
e (vii) humidade relativa (%), em formato diário a partir do portal ERA INTERIM e
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posteriormente em formato horário a partir da plataforma do ERA 5. Atualmente estão
a ser preparadas bases de dados a partir dos dados climáticos futuros fornecidos no
portal Cordex bias adjusted, para avaliar potenciais futuras zonas produtoras de
castanha em regiões com o clima em constante mudança. Para isso é tomado como
referência o período histórico de 1976 até 2005. O período correspondente à avaliação
do clima futuro é tomado pelo intervalo de tempo de 2011 até 2100, em cenários de
diferentes concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera (rcp 4.5 e rcp 8.5).
Para esta análise são escolhidos vários cenários de modelos globais (GCM) e regionais
(RCM), de diferentes institutos meteorológicos localizados na Europa.
Quanto à análise dos dados medidos nas estações, estão a ser construídas bases de
dados, uma para cada estação, desde o início da recolha dos dados até ao momento, de
forma a recolher os dados na totalidade e detetar possíveis anomalias.
Simultaneamente está a ser feita a análise da qualidade das variáveis climáticas
medidas, uma vez que algumas das séries contêm alguns erros. Além disto, estão a ser
também efetuadas ocasionalmente operações de manutenção e limpeza da estação
meteorológica, nomeadamente do pluviómetro, uma vez que este tende a ficar
obstruído com a acumulação de poeiras e pequenos insetos no filtro, o que conduz a
erros de medição dos dados pluviométricos.

4.2 Fase 3.2 – Meteorologia, clima e castanheiro
No ano de 2019 foram cumpridos a maioria dos objetivos desta fase, nomeadamente:
(i) a identificação das variáveis e parâmetros meteorológicos estatisticamente
significativas e, portanto, com maior potencial preditivo na produtividade da castanha;
e, (ii) a caracterização climática nas regiões de castanha em condições de clima atual.
Foram também já iniciados estudos quanto à análise das variáveis em regiões de clima
futuro.
Para além das regiões DOP, foram ainda definidas mais duas regiões de soutos (RS)
localizadas no Centro do país, junto da Serra da Estrela e da Serra da Lousã-Açor, por
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apresentarem uma grande concentração de polígonos de florestas de castanheiro de
acordo com a COS 2015 e não serem atualmente reconhecidas pela comunidade como
regiões produtoras de castanha.
No entanto, apesar dos dados diários das variáveis escolhidas no ERA INTERIM
fornecerem bons resultados quanto à variabilidade climática, foram preferencialmente
escolhidos os dados climáticos da plataforma ERA 5 pelo facto de os valores das variáveis
climáticas serem disponibilizados em formato horário e, portanto, apresentarem uma
maior uniformidade (Hennermann, 2017). A partir dos ficheiros de dados obtidos foi
possível determinar os valores de cada variável, anuais e mensais, de 1980 a 2018, em
cada SD e em cada par de coordenadas pertencente ao domínio abrangido pelas DOPS
e RS.
Foi realizada uma análise de compósitos com base nos valores para os 4 anos de
maior e menor produtividade em cada uma das regiões de castanha. Depois de todas as
condições estarem estabelecidas foi realizada uma análise de correlação entre a série
da produtividade anual fornecida pelo Instituto Nacional de Estatística 2018 e as
condições estabelecidas, de forma a avaliar os resultados positiva ou negativamente
correlacionados com a produtividade, não só para as 6 regiões em Portugal Continental,
mas também o domínio espacial que abrange as 6 regiões; De entre a lista de variáveis
obtidas, foram selecionadas para entrar no modelo de regressão aquelas que, à partida
e, de acordo com os resultados bibliográficos, teriam maior potencial preditivo e que
deste modo influenciassem positiva ou negativamente o desenvolvimento da atividade
vegetativa do castanheiro. A partir do algoritmo de regressão stepwise, foram
selecionadas

as

variáveis

meteorológicas

estatisticamente

significativas

ao

desenvolvimento do ciclo vegetativo e ao aumento da produtividade, tendo sido
também importante de avaliar o valor do R2 que determina a aproximação da
produtividade simulada pelo modelo com a produtividade original.
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4.2.1 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.

4.3 Fase 3.3 – Cartografia climática do castanheiro
Em resumo, nesta etapa foram realizados estudos acerca da influência meteorológica
e das condições climáticas na produção da castanha, não só para Portugal, mas também
para o mundo. Foram realizados diversos artigos e posters acerca deste assunto para
apresentação em reuniões e congressos. Foram identificadas as variáveis
estatisticamente significativas no ciclo vegetativo do castanheiro com base nos modelos
de regressão e elaborados mapas da distribuição das regiões de castanha em função da
variabilidade climática das variáveis selecionadas. Atualmente estão a ser iniciadas e
desenvolvidas bases de dados relativas ao clima no futuro para a identificação de
potenciais zonas produtoras de castanha em Portugal Continental.
Em suma, com base nos dados climáticos fornecidos pelas estações meteorológicas
instaladas nos soutos de demonstração bem como na análise das variáveis
meteorológicas selecionadas pelo modelo de regressão

classificadas como

“desfavoráveis” ao normal desenvolvimento do ciclo vegetativo, está para breve ser
iniciada uma rede de avisos que permita informar os produtores da ocorrência de
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eventos meteorológicos extremos com impacto nos castanheiros e na produção de
castanha em Portugal Continental.

4.3.1 Desvios

O estudo quanto ao clima futuro já foi iniciado, a realização da carta de aviso aos
produtores está para ser iniciada em breve, pelo que não existem desvios significativos
a assinalar.

5

Eixo 5- Divulgação de Resultados

5.1 Fase 5.1- Página web. Coordenação RefCast
Foi criada a página Web, inserida na página web da RefCast (Figura 26).

Figura 26- Página web de entrada.

5.1.1 Desvios
Não há desvios a assinalar.
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5.2 Fase 5.2- Facebook
Ferramenta usada frequentemente para publicitar as ações que decorreram ao longo
de 2019.

5.3 Fase 5.3- Dias abertos
Conforme foi definido na reunião geral de 2019, os dias abertos focaram-se nas
enxertias do castanheiro.
Foi criado um modelo de cartaz comum para todos os dias abertos (Figura 27).

Figura 27- Modelo de cartaz.

5.3.1 SD Parada e SD Salgueiros
Na área de coordenação do IPB foram efetuados dois Dias Abertos no dia 17 de
setembro, um no SD de Parada (participaram 15 produtores) e outro no SD de Salgueiros
(participaram 10 produtores) de forma a divulgar o projeto ClimCast junto de Produtores
e Técnicos. Assim, fizeram-se Ações de Demonstração in situ para disseminação do
método de enxertia de borbulha de olho vivo aplicada a clones de castanheiros híbridos
resistentes à tinta junto de Produtores de castanha e Técnicos (Figura 28, Figura 29).
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Figura 28- Participação de produtores no dia aberto no SD Salgueiros

Figura 29 – Participação de produtores no dia aberto no SD Parada.

5.3.2 SD Porto da Espada
O 1º dia aberto cujo tema foi a enxertia decorreu no dia 20 setembro 2019.
Participaram 14 produtores (Figura 30).
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Figura 30- Participação produtores no dia aberto no SD Porto da Espada.

No dia 7 de novembro de 2019, foi realizado o 1º Dia Aberto do SD de Porto de
Espada, integrando uma sessão de esclarecimento e divulgação técnica em sala sobre
diversas temáticas relacionadas com a cultura do castanheiro em Portugal e uma visita
ao SD de Porto de Espada. Participaram 14 produtores (Figura 31).
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Figura 31- Poster do 2 dia aberto do SD Porto da Espada, realizado a 7 novembro 2020.

5.3.3 SD Lagoa
Decorreu no dia 19 setembro 2019. Estiveram presentes 20 produtores.

Figura 32- Participação produtores no dia aberto no SD Lagoa.

52

Relatório de Progresso 2019
5.3.4 SD Carrazedo Montenegro
Decorreu no dia 18/09/2019. Estiveram presentes 15 produtores (Figura 33).

Figura 33- Participação produtores no dia aberto no SD Carrazedo de Montenegro.

5.3.5 SD Penela da Beira
Decorreu no dia 19 setembro 2019. Estiveram presentes 15 produtores.

Figura 34- Participação produtores no dia aberto no SD Penela da Beira.

5.3.6 SD Refoios do Lima
Decorreu no dia 18 de setembro (Figura 35).
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Figura 35- Cartaz do dia aberto.

5.3.7 Desvios
Sem desvios a registar

5.4 Fase 5.4- Produção de artigos técnicos e científicos
Trabalhos apresentados em Congressos:
1. 11.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG, 20º Encontro LusoEspanhol de Meteorologia. Água, Meteorologia e Geofísica no Planeta Terra,
Vila Galé Cascais Hotel, Cascais, Portugal, March 25 – 27, 2019
2. X Encontro Europeu da castanha realizado de 12 a 14 de setembro de 2019,
em Trancoso e Penedono.
3. - V Congresso Ibero-Americano CIEEMAT realizado de 11 a 13 de setembro de
2019, em Portalegre, onde foi apresentada uma comunicação oral e outra em
painel com a participação de membros da equipa do IPB.
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4. - III Congresso das Escolas Agrárias IIICNESA2019, realizado de 14 a 15 de
novembro de 2019, em Viseu.

As apresentações e os resumos/artigos apresentados foram os seguintes:
1. Gonçalves M., Amraoui M., Pereira M. G. (2019). Caracterização climática
das regiões produtoras da castanha. In: 11.º Simpósio de Meteorologia e
Geofísica da APMG, 20º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia. Água,
Meteorologia e Geofísica no Planeta Terra, Vila Galé Cascais Hotel,
Cascais, Portugal, March 25 – 27, 2019. [Poster].
2. Diegues S., Nunes L., Pereira M. G., Patrício, M. do S.. Avaliação da
vegetação do subcoberto de soutos jovens de castanheiro em situação
climaticamente contrastante. In: Livro de resumos do III Congresso
Nacional das Escolas Superiores Agrárias pág. 7, III Congresso Nacional das
Escolas Superiores Agrarias, Instituto Politécnico de Viseu, Viseu,
Portugal,

November

14

–

15,

2019.

https://cnesa.esav.ipv.pt/resumos.html [Oral].
3. Mário Gonçalves, Mário Pereira, Malik Amraoui, J. Gomes-Laranjo (2019).
Influência da variabilidade e alterações climáticas no castanheiro.
ClimCast General meeting, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança,
Portugal, March 29, 2019.
4. 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.
5. Maria Sameiro Patrício, Luís Nunes, Samuel Diegues, Pedro Pinheiro,
António Borges, Abel Pereira, Carlos Pando, Paulo Afonso e José Laranjo,

55

Relatório de Progresso 2019
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.
6. Reis, L.B., Patrício, MS, Diegues, S., Poggere, G., Feliciano, M, 2019.
Avaliação de fluxos de CO2 do solo de um sistema agroflorestal do
Nordeste de Portugal. Artigo comunicação oral, in Proceedings “V
Congresso Ibero-americano de Empreendedorismo, Energia, Meio
Ambiente e Tecnologia (CIEEMAT)”, 11 a 13 de setembro, Portalegre.
7. Diegues S, Pereira EL, Afonso S, Patrício MS, 2019. Estudo comparativo da
microbiologia do solo em soutos demonstração: contributo para o
desenvolvimento de estratégias de adaptação sustentáveis. Artigo
comunicação em poster, In Proceedings “V Congresso Ibero-Americano de
Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia (CIEEMAT)”, 11
a 13 de setembro, Portalegre.
8. Laranjo JG, Pereira MG, Borges A, Ramos C, Rodrigues R, Patrício MS,
Viana H, Ramos A, Pinto JA, Marques D, Sampaio L, Pereira A, Rocha J,
Vitorino L, 2019. ClimCast- Os novos desafios para o souto no contexto de
alterações climáticas. Poster in “X Encontro Europeu da Castanha”, 12 a
14 de setembro, Trancoso, Portugal. Pág. 34-35.
9. Reis L., Patrício MS, Diegues S, Poggere G, Pereira MG, Feliciano M 2019.
Variação temporal e espacial de fluxos de CO2 em solos de souto com
práticas de gestão do solo contrastantes. Resumo comunicação poster, in
Livro de Resumos “III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias
(IIICNESA)”, 14 a 15 de novembro, Viseu, Portugal.
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5.5 Fase 5.5- Participação no X Encontro Europeu da Castanha.
Participação de vários membros da equipa do projeto no X Encontro Europeu da
Castanha, de 11 a 13 de setembro 2019, em Trancoso.
Participação de membros da equipa do projeto no X Encontro Europeu da Castanha,
que decorreu em Trancoso e Penedono (DOP Soutos da Lapa), de 12 a 14 de setembro
de 2019, onde foram apresentadas 5 comunicações:

5.6 Fase 5.7- Orientação de Teses de mestrado e Estágios licenciatura

Foi concluída 1 tese de mestrado no IPB intitulada “Estudo comparativo dos fluxos de
CO2 na interface solo-atmosfera em sistema agroflorestal com maneio contrastante no
nordeste de Portugal” (Luciléia Barbosa Reis).
Nesta fase encontra-se ainda em realização 1 tese de mestrado no IPB.
Estão em preparação dois Relatórios de Estágio de Licenciatura na UTAD.

5.7 Fase 5.9- Produção de um filme com cerca de 10 min, a fazer durante o
último ano do GO.
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 2019, e foi acompanhada das entidades envolvidas.
5.7.1 Desvio
Esta fase está no inicio e não há desvios a assinalar.

6

PLANO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
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6.1 Reunião Geral nº 3
Decorreu no IPB, no dia 29-03-2019. Participaram 20 pessoas. A agenda foi a
seguinte:
1. Informações
2. Substituição do parceiro Aflodounorte por AgriFuturo
3. Ponto de situação sobre Soutos Demonstração (SD) e Estações Meteorológicas
por cada associação
4. Sumarização das características de fertilidade dos solos de cada SD- UTAD
5. Trabalhos de manutenção a realizar em 2019: limpezas, regas, enxertias.
Coordenação IPCB, IPB e Serviruri
6. Proposta de ajustamento na distribuição de variedades em cada SD
7. Fenologia das variedades- UTAD
8. Meteorologia - UTAD
9. Marcação dos dias abertos. Da responsabilidade das associações/instituições de
I&D residentes
10. Comunicação do GO- página web
11. Publicações/Orientações
12. Outros assuntos
Foi elaborada ata da reunião.

Figura 36- O grupo de participantes na reunião geral, durante a visita ao SD Parada e no IPB.
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7

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Investimento
Designação das entidades

Investimento

Taxa

de

Elegível

Elegível

Execução

Aprovado (€)(1)

Realizado (€)(2)

(%)(3)

21 095,03€

2 952,56€

14 %

23 872.48€

-

-

24 389.72€

3 527,60 €

14,47%

Município de Marvão

22 225.67€

-

-

IPV – Instituto Politécnico de Viseu

35 058.84€

21 071,69€

5 237,53 €

24,85%

20 220,49€

7 332,56€

36,26%

99 534,40€

44 667,38€

44,88%

38 492.82€

12 908.87 €

33.54 %

Refcast – Associação Portuguesa da
Castanha (Líder)
Serviruri – Prestação de Serviços
Técnico Agrícolas Lda
AgriFuturo (Termo de aceitação
assinado em Março de 2020)
AguiarFloresta

–

20 103.08€

Associação

Florestal e Ambiental de Vila Pouca
de Aguiar

Aflima – Associação Florestal do
Lima
Arborea

–

Associação

22 259.68€

Agro-

Florestal e Ambiental da Terra Fria
Transmontana
Coopenela – Cooperativa Agrícola
de Penela da Beira CRL
UTAD – Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro
IPB – Instituto Politécnico de
Bragança
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IPVC – Instituto Politécnico de

19 157,46 €

Viana do Castelo
IPCB – Instituto Politécnico de

3 897,25€

20,34%

20 878.50€

12 964,10 €

62,09 %

24 750.53€

18 329.31 €

74,05%

Castelo Branco
SORTEGEL, Produtos Congelados,
SA
(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 (31/12/2019)
(3) Quociente entre o investimento elegível realizado e o investimento elegível
aprovado

7.1 EXECUÇÃO FINANCEIRA - Desvios
7.1.1 UTAD
O investimento elegível previsto inclui:
•

Remunerações e Encargos sociais da entidade patronal: valor total 79.498,90 €;
valor previsto a apresentar 40.992,38 € – Corresponde ao valor previsional de
imputações de vencimentos referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro
de 2019 e da bolsa de investigação, no período de 06/06/2018 a 31/12/2019.

•

Aquisição de bens e serviços – Engloba:
➢ Matérias-primas e materiais consumíveis: valor total 7.103,70 €; valor
previsto a apresentar 0,00 €. Foi iniciado um procedimento em 2019, no
entanto a empresa não deu resposta, pelo que se irá proceder à aquisição
dos mesmos no ano de 2020;
➢ Deslocações (Ajuda de custo + Subsídio de transporte): valor total
7.000,98 €; valor previsto a apresentar 789,98 €. O valor das deslocações
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neste período é inferior ao aprovado devido ao facto de o projeto ter
iniciado mais tarde do que o previsto em candidatura;
➢ Produção ou aquisição de material: valor total de 325,15 €; valor previsto
a apresentar de 0,00 €. Prevê-se a utilização desta verba aquando da
realização de eventos para demonstração dos resultados, previstos para
os anos 2020 e 2021;
•

Equipamentos:
➢ Informáticos – valor total de 1.448,58 €; valor imputado de 1.123,05€. A
diferença do valor relativamente ao imputado corresponde à
amortização do equipamento;
➢ De medida – valor imputado de 1.869,21 €, referente à aquisição de
equipamentos de medida.
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