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1 Caracterização da Operação e Período do Relatório 

Relatório nº: 3/2020 

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 
Entidades integrantes do Grupo Operacional 

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 

** Esta entidade solicitou substituição no projecto e aguarda-se parecer final do PDR 

Data de início da operação: 1 janeiro 2018 

Data de conclusão da operação: 31 dezembro 2021 

Período do relatório:1 janeiro 2020 a 31 dezembro 2020 
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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.  

A estrutura organizativa da rede constituída por 8 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: 

SD Vila Real; Gestão | Supervisão- UTAD 

Os 8 soutos demonstração (SD) estão localizados de acordo com a Tabela 1 e Figura 

1, variando as respetivas altitudes entre 67 m a.s.l. (Refoios do Lima) e 1050 m a.s.l. 

(Lagoa).  

Tabela 1- Localização dos soutos demonstração e respetivas altitudes a que se situam.  

Souto Demonstração Coordenadas (graus decimais) Altitude (m) 

Salgueiros 41⁰54’12.73”N; 7⁰01’40.95”W, 1008 

Parada 41⁰38’12.53”N; 6⁰42’42.94”W 740 

Lagoa 41°31'52.32"N; 7°31'39.58"W 1050 

Carrazedo Montenegro 41º33’41.76N; 7º25’51.41’’W 765 

Penela da Beira 41º01’38”N; 7º26´38”W 885 

Refoios do Lima 41°47'35.85"N; 8°32'38.81"W 67 

Porto da Espada 39°21'19.5"N 7°21'40.1"W 583 

Vila Real 41°17'10.94"N;  7°44'43.97"W 417 
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Figura 1- Rede de soutos ClimCast.  

Há ainda porta-enxertos que não pegaram, pelo que foi feito o respetivo 

levantamento para se efetuarem as necessárias reposições durante o período de 

Inverno 2020|2021 (Tabela 2). No Inverno de 2019/2020 foram repostos 38 porta-

enxertos e durante o Inverno de 2020/2021 estão a ser repostas 188 porta-enxertos. Em 

termos globais até ao momento houve necessidade de replantar 78% dos porta-

enxertos, variando esta reposição entre 30,3% no SD Carrazedo de Montenegro e 

149,5% no SD Lagoa.  

Tabela 2- Castanheiros a replantar em cada um dos SD no período de Inverno 2020|2021.  

Souto Demonstração Plantas total (nº) Ano Plantação 

Plantas 
repostas 

2018|2019 
(nº) 

Plantas 
repostas 

2019|2020 
(nº) 

Plantas 
repostas 

2020|2021 
(nº) 

Plantas 
repostas 

(%) 

Carrazedo Montenegro 99 2019  14 16 30,3 

Refoios do Lima 97 2018 92  41 137,1 

Lagoa 99 2018 82  66 149,5 

Salgueiros 99 2018 50  20 70,7 

Parada 100 2018 59  8 67,0 

Penela da Beira 99 2018 33  15 48,5 

Porto da Espada 99 2019  24 22 46,5 

Total 692  316 38 188 78,3 

Vila Real 160 1992   19  6 15,6 
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2.1.1 SD Parada 

Na Figura 2 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração.  

 

 

Figura 2- Imagem do souto.  

2.1.2 SD Porto de Espada 

Na Figura 3 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração.  

  

Figura 3- Imagem geral do souto (esquerda) e pormenor (direita). Fotos de A. Ramos. 
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2.1.3 SD Lagoa 

Na Figura 4 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração.  

  

Figura 4- Imagem geral do souto.  

2.1.4 SD Salgueiros 

Na Figura 5 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração.  

 

Figura 5- Imagem geral do souto.  

2.1.5 SD Penela da Beira 

Na Figura 6 é apresentada uma imagem sobre o estado atual do souto demonstração.  
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Figura 6- Imagem geral do souto.  

2.1.6 SD Refoios do Lima 

Na Figura 7 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração. 

  

Figura 7- Imagem do aspeto geral do souto.  

2.1.7 SD Carrazedo de Montenegro 

Na Figura 8 são apresentadas algumas imagens sobre o estado atual do souto 

demonstração.  
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Figura 8- Imagem do aspeto geral do souto.  

2.1.8 Banco Germoplasma UTAD 

Procedeu-se à plantação de 19 porta-enxertos Ca90 a fim de repor falhas existentes 

no souto (Figura 9 e Figura 10).  

 

Figura 9- Imagem de um dos porta-enxertos Ca90 plantados no Banco de Germoplasma.  

 

Figura 10- Imagem do aspeto geral do Banco de Germoplasma.  
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Esta coleção tem fixadas 24 variedades: Amarelal, Aveleira, Bária, Bebim, Benfeita, 

Boaventura, Carreiró, Colarinha, Cota, Demanda, Judia, Lada, Lamela, Longal, 

Martaínha, Misericórdia, Moreira, Negral, Palumina (Itália), Passã, Rebolão, Sousã, 

Trigueira e Verdeal.  

2.2 Fase 1.3 - A enxertia – coordenação - Serviruri 

Enxertia das plantas de todos os SD, foi realizada em setembro 2019.  

Em 2020, as entidades residentes responsáveis pela gestão de cada um dos SD, 

fizeram a inventariação das enxertias pegadas e não pegadas, tendo a equipa 

responsável pelas enxertias feito nova visita aos SD’s para repetir as enxertias nos porta-

enxertos onde estas não pegaram. Por concordância dos parceiros, a variedade Negral 

foi substituída pela variedade Bária da DOP de Portalegre e Castelo de Vide conforme 

Tabela 3.  

.  
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Tabela 3- Plano de distribuição das variedades nos SD’s após reformulação de 2020. 

 

 Número da Série 

Se
q

u
en

ci
a 

va
ri

ed
ad

e 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

Bária Parede Judia Amarelal Bária Pilonga Amarelal Parede Longal 

Amarelal Bária Parede Boaventura Amarelal Colutad Judia Colutad Pilonga 

Colutad Cota Pilonga Longal Cota Amarelal Bária Cota Bária 

Judia Martaínha Amarelal Cota Colarinha Judia Boaventura Boaventura Colarinha 

Cota Colarinha Longal Bária Boaventura Parede Colarinha Martaínha Judia 

Longal Boaventura Boaventura Martaínha Judia Bária Longal Amarelal Parede 

Boaventura Longal Colutad Colarinha Pilonga Cota Martaínha Bária Cota 

Parede Amarelal Colarinha Pilonga Martaínha Longal Pilonga Pilonga Amarelal 

Pilonga Colutad Bária 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 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas e não pegadas (Tabela 4, Figura 11 e 

Figura 12) de forma a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou 

o SD no dia 03/09/2020 e 24/09/2020 para fazer a respetiva reenxertia.  

Tabela 4- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 9 9  

Ainda não dá 
para avaliar 

Amarelal 9 9 9  
Colutad 9 0   
Judia 9 9 9  
Cota 9 9 9  
Longal 9 9 8 1 
Boaventura 9 8 8  
Parede 9 9 9  
Pilonga 9 9 9  
Martaínha 9 9 8 1 
Colarinha 9 9 9  
Total 97 89 87  

 

  

Figura 11- Reenxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo, realizada a cerca de 20 cm do 

solo.  
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Figura 12- Vingamento de enxertia feita com gomo vivo em setembro 2019.  

2.2.2 SD Porto de Espada 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Tabela 5, Figura 13) e não pegadas 

de forma a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou o SD no 

dia 4 setembro 2020 tendo para fazer a respetiva reenxertia  

Tabela 5- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 7 (Negral) 8  

Ainda por 
avaliar 

Amarelal 9 9 7  
Colutad 9 --- --- --- 
Judia 9 6 6 1 
Cota 9 5 5 1 
Longal 9 9 6 1 
Boaventura 9 9 7  
Parede 9 8 7  
Pilonga 9 7 8  
Martaínha 9 8 5  
Colarinha 9 8 4 3 
Total 99 76 65 6 
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Figura 13- Reenxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo, realizada a cerca de 30 cm do 

solo. Foto de A. Ramos.  

2.2.3 SD Lagoa 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Tabela 6, Figura 14) e não pegadas 

de forma a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou o SD no 

dia 02-09-2020 tendo para fazer a respetiva reenxertia.  

Tabela 6- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 2 (negral) 5   
Amarelal 9 6 0   
Colutad 9 0 0   
Judia 9 4 3   
Cota 9 2 4   
Longal 9 5 4   
Boaventura 9 4 0   
Parede 9 3 3   
Pilonga 9 2 2   
Martaínha 9 2 3   
Colarinha 9 2 4   
Total  32 32   
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Nota: Na enxertia feita em 2019 foi enxertada a variedade Negral, substituída pela 

Bária em 2020.  

Em 2020 não houve enxertia das variedades Amarelal e Boaventura. 

 

Figura 14- Reenxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo, realizada a cerca de 30 cm do 

solo.  

2.2.4 SD Salgueiros 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Tabela 7, Figura 15Tabela 4) e não 

pegadas de forma a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou 

o SD no dia 03/09/2020 para fazer a respetiva reenxertia.  

Tabela 7- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 9 8  Ainda não dá 
para avaliar 

Amarelal 9 8 7 1  
Colutad 9 0    
Judia 9 9 8   
Cota 9 7 6   
Longal 9 8 7   
Boaventura 9 8 7   
Parede 9 9 8   
Pilonga 9 8 8   
Martaínha 9 7 6 1  
Colarinha 9 7 6 1  
Total  80 71   
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Figura 15- Reenxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo, realizada a cerca de 30 cm do 

solo.  

2.2.5 SD Penela da Beira 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Tabela 8, Figura 16) e não pegadas 

de forma a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou o SD no 

4/09/2020  tendo para fazer a respetiva reenxertia.  

Tabela 8- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9  5  ? 
Amarelal 9    ? 
Colutad 9    ? 
Judia 9  9  ? 
Cota 9  8  ? 
Longal 9  8  ? 
Boaventura 9  6  ? 
Parede 9  9  ? 
Pilonga 9  9  ? 
Martaínha 9  7  ? 
Colarinha 9  5  ? 
Total     ? 

 

 



  Relatório de Progresso 2020 

15 

  

Figura 16- Reenxertia de um porta-enxerto ColUTAD, tipo gomo vivo realizada em 2019 (esquerda), e 

outra realizada em setembro 2020.  

2.2.6 SD Refoios do Lima 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Tabela 9, Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.) e não pegadas de forma a ser feito o planeamento da 

reenxertia. Não foi feita reenxertia em Setembro 2020.  

Tabela 9- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020.  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 9    
Amarelal 9 9    
Colutad 9 9    
Judia 9 9    
Cota 9 9    
Longal 9 9    
Boaventura 9 9    
Parede 9 9    
Pilonga 9 9    
Martaínha 9 9    
Colarinha 9 9    
Total      
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2.2.7 SD Carrazedo de Montenegro 

Em 2020 fez o inventário das enxertias pegadas (Figura 17) e não pegadas de forma 

a ser feito o planeamento da reenxertia. A equipa da Serviruri visitou o SD no dia 

4/09/2020 para fazer a respetiva reenxertia.  

Tabela 10- Inventário do resultado do pegamento das enxertias e reenxertias efetuadas em 2020  

Variedade Plantas 
(nº) 

Enxertias 
feitas 

2019 (nº) 

Reenxertias 
feitas 2020 

(nº) 

Plantas 
enxertadas 

pegadas 
(nº) 

Reenxertias a 
fazer 2021 

(nº) 

Bária 9 7 8  ? 
Amarelal 9 8 6  ? 
Colutad 9 6 7  ? 
Judia 9 6 8 1 ? 
Cota 9 7 7  ? 
Longal 9 8 8 1 ? 
Boaventura 9 6   ? 
Parede 9 9 7  ? 
Pilonga 9 9 9  ? 
Martaínha 9 7 7 1 ? 
Colarinha 9 8 7  ? 
Total      

 

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

solo.  

2.2.8 Banco Germoplasma da UTAD 

Com o objetivo de fixar mais algumas variedades e reforçar outras existentes em 

2020, foram feitas as seguintes enxertias de garfo (Figura 18): 

Carreiró – 2; Colarinha – 2; Bária – 1; Martaínha – 2; Amarelal – 1; Moreira - 1 
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Figura 18- Enxertia de garfo.  

2.2.9 Desvios 

Em resumo, em 2020 após a visita aos SD, terão de ser visitados novamente os SD 

pela Serviruri para completar as enxertias e repetir eventuais falhas de pegamento de 

acordo com a Tabela 11.  

Tabela 11- Resumo das reenxertias efetuadas em 2020 por variedade.  

Variedade Reenxertias feitas 2020 (nº) 

Bária 43 

Amarelal 29 

Colutad   

Judia 43 

Cota 39 

Longal 41 

Boaventura 28 

Parede 43 

Pilonga 45 

Martaínha 36 

Colarinha 35 

Total 382 
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2.3 Fase 1.4- Manutenção – coordenação IPCB  

O plano geral de manutenção dos SD foi elaborado pela coordenação (António Ramos 

– IPCB) e enviado à Refcast para distribuição pelas associações (ver ficheiro anexo).  

2.3.1 SD Lagoa 

No souto demonstração de Lagoa, no início de Março procedeu-se à substituição das 

plantas mortas (Figura 19).  

  

Figura 19- Retanha, março 2020 

Prevê-se realizar novamente a retancha, no início de março, de cerca de 66 

castanheiros mortos. 

No que diz respeito à manutenção do Souto Demonstração durante o ano de 2020, 

foram realizadas as tarefas previstas na candidatura, tais como: 

Julho: Corte da vegetação em torno das plantas e abertura de caldeira de rega e 

efetuou-se a primeira rega na última quinzena de Julho (Figura 20).  

Agosto: Foram efetuadas mais duas regas e o corte da vegetação na entrelinha com 

recurso ao trator.  

Setembro: Foi efetuada mais uma rega. Foi também realizada a enxertia.  

Outubro: Corte da fita da enxertia. 

 

Figura 20- Aspeto do souto após controlo do coberto vegetal.  
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2.3.2 SD Porto de Espada 

Em 2020 foi efetuada a retancha da plantação, o corte da planta acima da enxertia, a 

fertilização, a manutenção da superfície do solo, a rega e a retancha da enxertia. A 

eliminação das infestantes foi efetuada com motorroçadora. Foram efetuadas também 

algumas podas de formação nas plantas de ColUTAD (Figura 21). 

 

Figura 21- Aspeto do coberto vegetal em setembro (em baixo). Foto de A. Ramos 

2.3.3 SD Penela da Beira 

Foi feito o controle da vegetação em junho. O souto apresentava o coberto vegetal 

conforme a Figura 22. 

  

Figura 22- Aspeto do souto destacando-se o desenvolvimento do coberto vegetal antes do corte.  

2.3.4 SD Salgueiros 

No SD de Salgueiros foram plantados em fevereiro 2020 novos castanheiros 

COLUTAD para substituir as plantas que não sobreviveram no ano anterior. Foi efetuado 

o controlo da vegetação por corte no fim da primavera como se pode ver na Figura 23. 
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Nos castanheiros com enxertia pegada efetuou-se o corte da vareta. Foram limpas as 

caldeiras, recolocados tutores e redes de proteção.  

Prevê-se ainda a retancha de plantas no próximo ano (2021) com substituição de 

aproximadamente 20 % das plantas 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 (2021). Mediante o resultado das enxertias, o qual 

ainda não dá para avaliar, será necessário repor também alguns enxertos. 

 

Figura 23- Aspeto do SD após o corte da vegetação usando uma motorroçadora.  

2.3.5 SD Refoios do Lima 

Foi feito o controle da vegetação no mês de junho.  

2.3.6 SD Carrazedo Montenegro 

Foi feito o controlo do coberto vegetal, após a realização de colheita de amostras 

para determinação da biomassa e diversidade de espécies (Figura 24).  

 

Figura 24- Aspeto do souto após o controlo da vegetação usando uma motorroçadora.  
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2.3.7 SD Parada 

 No souto de Parada foram plantados em fevereiro novos castanheiros COLUTAD para 

substituir as plantas que não sobreviveram no ano anterior. Neste mesmo souto foi feita 

uma escarificação mecânica na entrelinha para controlo da vegetação. Foram, contudo, 

preservados locais intactos de vegetação selecionados aleatoriamente ao longo de um 

transeto cujos pontos de amostragem foram previamente identificados e assinalados no 

terreno para avaliação da diversidade florística e análise da biomassa do subcoberto. Foi 

feito o corte da vareta nos castanheiros com sucesso na enxertia. Foram limpas as 

caldeiras, recolocados tutores e redes de proteção. 

Prevê-se ainda a retancha de plantas no próximo ano (2021) com substituição de 

aproximadamente 8 % das plantas em Parada. Será necessário também fazer algumas 

enxertias nas plantas repostas, ou que não apresentavam desenvolvimento adequado 

para o efeito, durante o próximo ano (2021). Mediante o resultado das enxertias, o qual 

ainda não dá para avaliar, será necessário repor também alguns enxertos (Figura 25). 

 

Figura 25- Amostragem do coberto vegetal.  

Durante o ano de 2020, foram efetuadas as seguintes operações/tarefas no SD: 

 Controlo de vegetação espontânea com recurso a escarificador e 

motorroçadoras (Figura 26); 

 Visitas no âmbito da observação e seguimento do vingamento da enxertia 

realizada em 2019; 
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 Aplicação dos adubos prescritos pelo Prof. Raimundo (UTAD) – nitrolusal e 

Boro foliar. 

 Visita de manutenção e reprogramação da Estação meteorológica 

 Acompanhamento da Enxertia da Serviruri; 

 Corte das Fitas da enxertia. 

 

Figura 26- Controlo da vegetação usando uma motorroçadora.  

2.3.8 Banco de Germoplasma da UTAD 

Tratando-se de um SD já instalado, na primeira semana de junho, foi feito o controle 

do coberto vegetal com um destroçador de correntes (Figura 27).  

 

Figura 27- Aspeto do banco de Germoplasma após o corte da vegetação em setembro, denotando a 

existência de stresse hídrico forte nas árvores.  
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2.3.9 Desvios 

As tarefas de manutenção dos SD decorreram de forma regular, não sendo de 

assinalar desvios com significado. 

2.4 Fase 1.5 – Avaliação do crescimento das plantas – coordenação IPVC 

2.4.1 Fase 1.5.1- Avaliação morfológica e agronómica  

Devido à elevada percentagem de insucesso da plantação efetuada em 2018, o ano 

de ano 2019 foi ainda um ano com instalação de um número considerável de plantas. 

Esta avaliação será feita em 2021, designadamente o diâmetro dos porta-enxertos.  

2.5 Fase 1.6 – Avaliação do estado ecofisiológico das plantas -  coordenação – 

UTAD  

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 e 2020, com 

a realização das primeiras enxertias em setembro 2019 e reenxertias em 2020. Prevê-se 

que em 2021 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 

Tarefa realizada em 2019  

2.6.1.1 SD Porto de Espada 

A plantação deste souto foi feita em 2019, tendo sido feita a fertilização conforme se 

apresenta na Tabela 12. 
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Tabela 12- Proposta de fertilização efetuada na plantação. 

Fertilizante Quantidade 

Kg/planta 

Quantidade 

(Kg para 99 plantas) 

Aplicação 

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 

Adubo elementar azotado 

20,5% (3) 
0,05 4,95 Fim de Abril 

Borax (4) 0,05 4,95 Fim de Abril 

Adubo elementar azotado 

20,5% (5)  
0,05 4,95 Fim de Setembro 

 

Em 2020 foram feitas duas análises de solo com a seguinte designação: 

“Cova” - significa que a amostra foi colhida na área intervencionada (mobilizada) 

aquando da abertura das covas de plantação 

“Fora” - indica a restante área do SD. 

Os resultados são apresentados nas Tabela 13 a Tabela 18.  

Tabela 13- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na parte “Cova”. 

 pH água 
pH 

KCl 
MO Fósforo Potássio 

Boro 

   (%) (mg P2O5/kg) (mg K2O/kg) (mg B /kg) 

Valor 5,2 4,2 2,7 7 345 0,23 

Equilíbrio 

adequado 

Ácido Médio Muito baixo Muito alto Muito baixo 

 

Tabela 14- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), 

potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT) na parte “Cova”. 

 Ca Mg K Na AT 

 cmolc/kg 

Valor 2,11 0,45 0,61 0,05 0,56 
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Equilíbrio 

adequado 

Baixo 

70-80 

Baixo 

15-25 

Alto 

5-10 

Não limitante 

0-5 
Médio 

 

Tabela 15- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca na parte “Cova”.  

 

Saturação bases de 

troca 

(cmolc/kg) 

Saturação Al troca 

(%) 

Valor 3,79 14,8 

Equilíbrio adequado Baixo 
0-10 

Não limitante 

 

Tabela 16- Resultados das análises químicas de nutrientes minerais feitas ao solo na instalação na 

parte “Fora”. 

 pH água 
pH 

KCl 
MO Fósforo Potássio 

Boro 

   (%) (mg P2O5/kg) (mg K2O/kg) (mg B /kg) 

Valor 5,2 4,4 2,76 0 67 0,23 

Equilíbrio 

adequado 
Ácido Médio Muito baixo Médio Muito baixo 

 

 

Tabela 17- Resultados das análises químicas das bases de troca feitas: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), 

potássio (k), sódio (Na) e acidez de troca (AT) na parte “Fora”. 

 Ca Mg K Na AT 

 cmolc/kg 

 2,42 0,41 0,08 0,04 0,46 

 
Baixo 

70-80 

Baixo 

15-25 

Muito baixo 

5-10 

Não limitante 

0-5 
Baixo 

 

Tabela 18- Percentagem de presença de bases troca e do alumínio de troca na parte “Fora”.  

 
CTC efetiva 

(cmolc kg-1) 

Saturação Al troca 

(%) 
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Valor 3,40 13,4 

Equilíbrio adequado Baixo 
0-10 

Não limitante 

 

2.6.2 Fase 1.8.2- Determinação dos níveis de água do solo. Coordenação – 

UTAD  

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 

Em 2020 procedeu-se, pela segunda vez, à caracterização da biodiversidade, 

fitovolume e biomassa do subcoberto nos SD de Parada e Salgueiros. Nos restantes SD 

esta mesma análise foi efetuada pela primeira vez pelo facto de ter havido mobilização 

para controlo da vegetação nos anos anteriores. A caracterização da vegetação foi 

efetuada no final da primavera (segunda quinzena de maio a primeira de junho), de 

acordo com o estado desenvolvimento da vegetação de cada SD. A vegetação foi colhida 

ainda em verde, no limite do seu crescimento vegetativo, para mais fácil identificação 

florística. O protocolo comum com a metodologia a seguir foi definido no ano anterior. 

As amostras da vegetação recolhida foram separadas por categorias da vegetação 

(gramíneas, leguminosas, outras e arbustivas) em laboratório. Foi avaliado o peso fresco 

das diferentes categorias de vegetação e efetuada a secagem do material para obtenção 

da biomassa.  

2.6.3.1 SD Porta da Espada 

Não houve condições técnicas e meios humanos para implementar o protocolo 

(Figura 28). 
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Figura 28 – Imagem do coberto vegetal em maio. Foto de A. Ramos 

2.6.3.2 SD Penela da Beira 

Iniciou-se o trabalho der levantamento do coberto vegetal (Figura 29). 

 

Figura 29 – Imagem do coberto vegetal 

2.6.3.3 SD Carrazedo Montenegro 

A produção total de biomassa da parte aérea das plantas registada neste SD foi de 

2828,5 g Peso fresco m-2 correspondendo a 804,3 g Peso seco m-2. Foi feita determinada 

separadamente a biomassa de leguminosas (LEG) e de gramíneas (GRA) e de outras 

famílias (Tabela 19, Figura 30).  
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Tabela 19- Produção de biomassa (g m-2) de leguminosas (LEG), de gramíneas (GRA) e de outras 

famílias, biomassa total no souto demostração de Carrazedo de Montenegro e conteúdo em água (%) , 

n=8.  

 LEG GRA LEG/GRA Outras Total 

Peso fresco 905,1±160,6 1103,2±220,6 0,82 820,2±175,1 2828,5±561,2 

Peso seco 225,2±47,8 329,8±75,5 0,68 249,3±56,1 804,3±170,1 

Conteúdo água 75,1 70.1  69.6 71.6 

 

  

Figura 30- Amostragem do coberto vegetal.  

2.6.3.4 SD Lagoa 

A produção total de biomassa da parte aérea das plantas registada neste SD foi de 

1845 g Peso fresco m-2, tendo dado 536,8 g Peso seco m-2. Foi determinada 

separadamente a biomassa de leguminosas (LEG) e de gramíneas (GRA) e de outras 

famílias (Tabela 20, Figura 31).  

Tabela 20-  Produção de biomassa (g m-2) de leguminosas (LEG), de gramíneas (GRA) e de outras 

famílias, biomassa total no souto demostração de Lagoa e conteúdo em água (%) , n=8.  

 LEG GRA LEG/GRA Outras Total 

Peso fresco 92,2±31,8 1568,3±490,1 0,059 184,5±73,8 1845,2±587,7 

Peso seco 26,8±8,2 455,4±140,3 0,059 53,6±24,2 535,8±196,7 

Conteúdo água 70,7 71  70,8 70,9 
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Figura 31 – Corte do coberto vegetal dentro da área limitada no souto demonstração de Lagoa.  

2.6.3.5 SD Salgueiros 

Em 2020 procedeu-se, pela segunda vez, à caracterização da biodiversidade vegetal, 

fitovolume e biomassa do subcoberto no SD de Salgueiros (Figura 32). A caracterização 

da vegetação foi efetuada no final da primavera (segunda quinzena de maio). A 

vegetação foi colhida ainda em verde para mais fácil identificação florística. Foi seguida 

a metodologia do protocolo comum. As amostras da vegetação recolhida foram 

separadas por categorias da vegetação (gramíneas, leguminosas, outras e arbustivas) 

em laboratório. Foi avaliado o peso fresco das diferentes categorias de vegetação e 

efetuada a secagem do material para obtenção da biomassa.  

 

  

Figura 32 – Imagem da recolha do coberto vegetal e raízes por amostragem. 



  Relatório de Progresso 2020 

30 

Para além da biomassa aérea da vegetação do subcoberto foi também avaliada a 

biomassa das raízes. A biomassa aérea da vegetação do subcoberto foi 2,4 ton/ha. 

Relativamente às raízes a biomassa foi de 4,7 ton/ha. Este SD apresenta um coberto 

vegetal generalizado do tipo lameiro. No total a biomassa da vegetação herbácea foi de 

7,1 ton/ha o que se irá refletir na MO aportada ao solo e no C do mesmo. As gramíneas 

foram a fração da biomassa mais representativa no subcoberto do souto de Salgueiros 

2.6.3.6 SD Parada 

Em 2020 procedeu-se, pela segunda vez, à caracterização da biodiversidade vegetal, 

fitovolume e biomassa do subcoberto no SD de Parada (Figura 33). A caracterização da 

vegetação foi efetuada no final da primavera (segunda quinzena de maio). A vegetação 

foi colhida ainda em verde para mais fácil identificação florística. Foi seguida a 

metodologia do protocolo comum. As amostras da vegetação recolhida foram 

separadas por categorias da vegetação (gramíneas, leguminosas, outras e arbustivas) 

em laboratório. Foi avaliado o peso fresco das diferentes categorias de vegetação e 

efetuada a secagem do material para obtenção da biomassa.  

 

  

Figura 33 – Imagem da recolha do coberto vegetal e tratamento das respetivas amostras em 

laboratório. 
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Para além da biomassa aérea da vegetação do subcoberto foi também avaliada a 

biomassa das raízes. A biomassa aérea da vegetação do subcoberto foi de 2,2  ton/ha. 

Relativamente às raízes a biomassa foi de 0,6 ton/ha. Este SD apresenta um tipo de 

vegetação mais esparsa e ruderal. No total a biomassa da vegetação herbácea foi de 2,8 

ton/ha  o que se irá refletir na MO aportada ao solo e no C do mesmo. As herbáceas 

classificadas como "outras" foram a fração da biomassa mais representativa no 

subcoberto do souto de Parada. 

2.6.3.7 SD Ponte de Lima 

Não foi feita determinação.  

2.6.3.8 Banco Germoplasma da UTAD 

Não foi feita medição da biomassa (Figura 34).  

 

Figura 34 – Imagem do coberto vegetal 

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 com efeito de estufa e consequentemente influencia as mudanças 

climáticas globais. O solo constitui um importante reservatório de C sendo também 

fundamental para a produtividade das plantas. Por outro lado, o sequestro do C no solo 

contribui para a diminuição do efeito de estufa. Desta forma, é importante implementar 

nos SD práticas de gestão que enriqueçam o C do solo bem como fazer uma gestão 



  Relatório de Progresso 2020 

32 

conservativa da MO do solo. A vegetação do subcoberto contribui anualmente com um 

valor considerável de carbono para o solo que pode chegar a 3,6 ton ha-1. 

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 kgha-

1 e 3570 kgha-1.  

No solo do souto de Parada os valores médios dos parâmetros analisados não 

variaram significativamente com a profundidade, demonstrando ser um solo mais 

homogéneo. Contudo, no de Salgueiros os valores médios de C orgânico, potássio e 

CTCe foram significativamente mais elevados na profundidade 0-10 em relação às 

restantes camadas. 

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, 2º e 3º ano do projeto (Fase 1.8.5- Atividade 

microbiológica do solo) como previsto. Fez a análise das amostras de solo do 1º ano e 
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2º ano em laboratório e o processamento das amostras do terceiro ano. Os resultados 

da análise comparativa dos SD de Parada e Salgueiros do 1º ano foram divulgados no V 

Congresso CIEEMAT2019. Os valores da atividade microbiana do solo no SD de Parada e 

Salgueiros diferem significativamente no período primaveril tanto para os parâmetros 

CBM (carbono da biomassa microbiana) e RBS (respiração basal do solo) analisados. A 

diferença encontrada para estes parâmetros deve-se ao facto de os solos terem tido 

usos diferentes antes da instalação das plantações de castanheiro (cereal em Salgueiros 

e floresta de pinheiro em Parada). Os resultados obtidos até agora originaram uma tese 

de mestrado já concluída. 

2.6.5.6 SD Ponte de Lima 

Nada a registar 

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. Os diversos parceiros têm estado muito atentos ao aparecimento de pragas, 

nomeadamente a vespa Dryocosmus kuriphilus, tendo aplicado monitorizações 

frequentes nos respetivos SD para monitorizar o seu aparecimento e atuar 

atempadamente caso seja necessário para o seu controlo. 

3 Eixo 2- Monitorização comparativa dos estados fenológicos das 

variedades portuguesas. Coordenação UTAD 

Nesta tarefa continuaram a ser monitorizados as diferentes fases fenológicas das 

variedades em estudo: Judia, Longal, Martaínha, Boaventura, Longal, Amarelal e Bária. 
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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). Com os dados recolhidos ao longo das semanas de observação, foi 

construído o fenograma para as variedades Judia, Martaínha, Negral e Côta que se 

apresenta na Figura 35.  
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Figura 35- Fenograma de 4 variedades de castanha.  



  Relatório de Progresso 2020 

36 

 

 

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 acompanhamento rigoroso e análise 

detalhada das condições meteorológicas. A monitorização climática pode ser realizada 

com base em dados disponibilizados em rede, que têm a vantagem de uma grande 

cobertura espacial, mas a desvantagem da menor resolução espacial e temporal. Por 

esta razão, é importante a instalação de uma estação meteorológica automática (EMA) 

junto a cada SD. As EMA adquiridas no âmbito do ClimCast permitem medir, com 

elevada frequência, 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 EMA instaladas nos outros SD e permitir caracterizar 

as condições meteorológicas dessas regiões com elevada resolução espácio-temporal. 

Até ao momento foram instaladas seis EMA, nomeadamente: 

i. Vila Pouca de Aguiar (SD1); 

ii. Vinhais (SD2); 

iii. Penela da Beira (SD3) 

iv. Bragança (SD4); 

v. UTAD (SD8).  

vi. Porto da Espada 

Durante o ano de 2020 foi discutida a necessidade e possibilidade de se instalar uma 

EMA em Refoios do Lima junto ao SD7, uma vez que este SD está instalado na Escola 

Superior Agrária de Ponte de Lima (ESA - IPVC) e esta instituição já tem instalada uma 

EMA. Ver seção 3.1.1.5. 
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Durante o ano de 2020, foi também discutida a necessidade e a possibilidade de 

instalar uma EMA em Carrazedo de Montenegro, Valpaços, na sequência da entrada no 

consórcio da Agrituro em substituição da Aflodounorte. A AgriFuturo ainda está a avaliar 

esta possibilidade. 

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; (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 (C); (ix) radiação solar (W/m2). 

Para além de se estar a reunir os dados recolhidos nas EMA na base de dados do 

projeto, foi ainda iniciado em 2020 a monitorização da seca na região. 

Esta análise tem como objetivo detetar eventuais erros nos dados ou anomalias no 

funcionamento das estações, e permitiu identificar, em 2020, alguns erros nos dados e 

falhas no funcionamento das estações. Em 2020, foram ainda realizadas operações de 

manutenção e limpeza da estação meteorológica, nomeadamente do pluviómetro, uma 

vez que este tende a ficar obstruído com a acumulação de poeiras, pólen e pequenos 

insetos no filtro, o que pode conduzir a erros de medição dos dados pluviométricos.  

4.1.1 Fase 3.1.2- Instalação das estações meteorológicas  

4.1.1.1 Aguiarfloresta- SD Lagoa 

A Estação meteorológica instalada e a funcionar.  

4.1.1.2 Município Marvão – SD Porto de Espada 

A Estação meteorológica instalada e a funcionar correctamente.  

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

A Estação meteorológica instalada e a funcionar.  

4.1.1.4 Arborea – SD Salgueiros 

A Estação meteorológica instalada e a funcionar.  
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4.1.1.5 Associação Florestal do Lima – SD Refoios do Lima 

A estação meteorológica instalada e a funcionar. Esta estação meteorológica já 

existia no Campus da ESA-IPVC estando por formalizar a partilha de dados com a rede 

ClimCast através de um protocolo específico assinado pelos parceiros. Em 2020, foi 

iniciado o processo de aquisição dos sensores de humidade de solo e humidade da folha 

para ligar a esta estação.  

4.1.1.6 SD Carrazedo Montenegro 

Ainda não instalada 

4.1.1.7 Sortegel – SD parada 

A Estação meteorológica instalada e a funcionar  

4.1.1.8 UTAD - Banco Germoplasma Vila Real 

A Estação meteorológica instalada e a funcionar 

4.1.2 Desvios 

Como referido anteriormente, ainda não foram instaladas as EMA de SD Porto de 

Espada, SD Carrazedo Montenegro. Deve ser ainda salientado o facto de no SD de 

Refoios do Lima não ter sido instalada a EMA mas se poder vir a utilizar, em seu lugar, 

uma outra EMA já existente no Campus da ESA-IPVC, estando ainda a ser avaliada a 

aquisição de sensores de humidade do solo. 

Importa ainda referir alguns problemas identificados em 2020 na qualidade dos 

dados (e.g. repetições de medições no mesmo instante, mas com valor diferente), sendo 

que alguns destes problemas foram resolvidos ainda em 2020, mas outros ainda se 

encontram por resolver. Adicionalmente, há ainda a reportar alguns problemas de 

funcionamento nas EMA, associados a problemas de bateria, falta de manutenção, e 

transmissão de dados. 

4.1.3 Fase 3.1.3 – Preparação de bases de dados 

Até 2020, foi já reunido um grande conjunto de bases, nomeadamente:  
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 Dados horários ERA5 (Temperatura mínima, média e máxima do ar, 

temperatura do ponto de orvalho, humidade do ar, precipitação, etc.), para 

um domínio espacial que inclui Portugal Continental; 

 Dados diários CORDEX bias adjusted simulados para um domínio espacial 

semelhante, para o futuro por vários (6) pares de modelos climáticos, para 

dois cenários de diferentes concentrações de gases de efeito de estufa na 

atmosfera (RCP4.5 e RCP 8.5) e vários períodos climatológicos: a) período 

histórico ou de referência (1976 – 2005), para estudo das condições de clima 

do passado recente; e, b) períodos futuros (2011 – 2040, 2041 – 2070, 

2071 – 2100), para estudo das condições do clima futuro em constante 

mudança climática. Os dados para o futuro são simulações de vários pares de 

modelos globais (GCM) e regionais (RCM) de diferentes institutos 

meteorológicos Europeus.  

Após a instalação das estações meteorológicas foi criada uma base de dados com os 

valores das variáveis meteorológicas medidos. Esta base de dados foi sendo 

periodicamente atualizada durante o ano de 2020 com os dados observados nas 

estações meteorológicas. Os dados de cada estação são enviados e posteriormente 

disponibilizados na plataforma da empresa Hubel Verde.  

Paralelamente ao contínuo desenvolvimento da base de dados das estações tem sido 

realizada uma análise de qualidade aos dados.  

4.2 Fase 3.2 – Meteorologia, clima e castanheiro 

No ano de 2020 foram cumpridos a maioria dos objetivos desta fase, nomeadamente: 

(i) a identificação das variáveis e parâmetros meteorológicos com maior potencial 

preditivo da produtividade da castanha; (ii) a caracterização climática nas regiões de 

castanha em condições de clima atual; (iii) a realização de mapas de aptidão 

meteorológica para cada variável meteorológica selecionada pelo modelo de regressão 

classificada como preditora, e, (iv) mapas de produtividade potencial. Estes resultados 

foram obtidos com dados para o período observado (dados climáticos do ERA5, 

1981 – 2010), para o período de referência ou histórico (1976 – 2005) e para cada um dos 
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três períodos futuros, sempre após a correção do viés, para todos os modelos climáticos 

globais e regionais, e para dois cenários.  

4.2.1 Desvios 

Foi iniciado, mas não terminado, um estudo quanto ao tipo de solo preferível ao 

cultivo do castanheiro. 

4.3 Fase 3.3 – Cartografia climática do castanheiro 

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. 

Foram produzidos mapas de aptidão meteorológica da produtividade da castanha em 

clima atual (dados ERA5) e no clima futuro (dados CORDEX bias adjusted). Foi iniciada a 

realização de médias/anomalias de mapas meteorológicos anuais, mensais e 

climatológicos, das variáveis selecionadas (média da temperatura máxima, média, 

mínima e do ponto de orvalho; soma precipitação; média humidade relativa). 

Atualmente estão a ser preparados testes de significância e concordância estatísticos 

para avaliar se as médias/anomalias entre o período observado e o futuro são ou não 

estatisticamente significativos. 

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 36). 
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Figura 36- Página web de entrada.  

5.1.1 Desvios  

Não há desvios a assinalar. 

5.2 Fase 5.2- Facebook 

Ferramenta usada frequentemente para publicitar as ações. 

Em 2020 foram feitas diversas publicações (Figura 37). 

 

Figura 37- Post no Facebook referente à reunião geral do ClimCast decorrida a 3 de abril 2020 na 

plataforma Zoom.  
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5.3 Fase 5.3- Dias abertos  

Devido à pandemia provocada pela Covid-19, e os consequentes estados de confinamento a que o 

país esteve sujeito, não foi realizado qualquer dia aberto.  

5.3.1 Desvios 

A não realização de 1 dia aberto em cada SD, conforme planeado.  

5.4 Fase 5.4- Produção de artigos técnicos e científicos 

As apresentações e os resumos/artigos apresentados foram os seguintes: 

1.  J. G. Laranjo, A. Pires, J. A. Pinto, D. Marques, A. Martins, M. Pereira, 

Portugal. Perspectives pour la racolte et marché de L’Europe 2020. Impact 

de la crise sanitaire. Portugal. Webinar. Échanges sur les perspectives de 

récolte et de marché en Europe, et impact de la crise sanitaire. 7 outubro 

2020.  Acesso: 

http://www.eurocastanea.org/uploads/1/7/0/4/17040934/portugal.pdf. 

[Oral].  

2. J. G. Laranjo. RefCast. Lições a aprender com a fileira da castanha. 

Webinar. Da Ciência à Aplicação. Pinha e Pinhão. Desafios e 

oportunidades. 14 de dezembro 2020. Acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=WbpK5Pq74c4&feature=youtu.be.  

[Oral]. 

3. Mário Gonçalves, Mário Pereira, Malik Amraoui, José Gomes Laranjo. 

Modelação meteorológica da produtividade de espécies agrícolas: o caso 

da castanha. I Jornadas de Estudo e Proteção do Ambiente. Licenciatura 

de Ciências do Ambiente. UTAD. [Poster]. 

4. Mário Gonçalves, Mário Pereira, Malik Amraoui, José Gomes Laranjo. 

Influência das condições meteorológicas no ciclo vegetativo da vegetação: 

o caso do castanheiro. I Jornadas de Estudo e Proteção do Ambiente. 

Licenciatura de Ciências do Ambiente. UTAD. [Poster]. 

5. J. Gomes Laranjo. Estrategias innovadoras destinadas a aumentar la 

resiliencia del castaño contra el cambio climático – ClimCast. XI Jornadas 

https://www.youtube.com/watch?v=WbpK5Pq74c4&feature=youtu.be
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Técnico-científicas – BioCastanea. 19 e 20 novembro. Mesa del Castaño 

del Bierzo. Acesso: www.biocastanea.es.  

Devido à situação pandémica, não puderam ser realizadas todas as comunicações em 

eventos científicos planeadas para 2020.  

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

Patrícia Carvalho da Silva. Calendarização dos estados fenológicos de variedades de 

Castanea sativa: Longal, Boaventura, Bária e Amarelal. Relatório Estágio. Licenciatura 

Biologia. Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Samuel Filipe da Fonseca Diegues (2020). Instalação de soutos demonstração com o 

porta-enxerto ColUTAD em situação climática contrastante no NE Transmontano”. Tese 

de mestrado em GRF, ESA/IPB. 

5.6 Fase 5.9- Produção de um filme com cerca de 10 min, a fazer durante o 

último ano do GO. - Realmark 

Em preparação.  

5.6.1 Desvio 

Não há desvios a assinalar. 

6 PLANO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

6.1 Reunião Geral nº 4 

Devido ao confinamento em vigor no âmbito da pandemia provocada pelo vírus 

Covid-19, a reunião decorreu online, no dia 3-04-2020. Participaram 20 pessoas. A 

agenda foi a seguinte: 

1- Informações 

2- Gestão financeira do projeto. 

3- Ponto de situação dos soutos demonstração (Feito por cada associação. Preparar 

2-3 diapositivos com imagens e números relativos a pegamentos de PE e enxertias 

efetuadas). 

http://www.biocastanea.es/
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4- Realização das primeiras observações do desenvolvimento das plantas. Avaliação 

do pegamento enxertias. Manutenção dos soutos.  

5- Estações meteorológicas. Ponto de situação. Demonstração de dados 

meteorológicos recolhidos na base de dados central. Manutenção das estações 

meteorológicas.  

6- Modelação da produção de castanha 

7- Planificação dia aberto 

8- Estágios, mestrados e doutoramentos enquadrados neste GO 

9- Outros assuntos 

Foi elaborada ata da reunião.  

7 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Em termos globais, em relação aos parceiros que apresentam execução financeira na 

Tabela 21, o GO tinha a 31 dezembro 2020 uma execução de 43,3%, variando esta entre 

9% e 76% para os parceiros.  

Tabela 21- Execução financeira apresentadas pelos parceiros do GO Climcast em 31 Dezembro 2020. 

Designação das entidades Investimento 
Elegível 

Aprovado (€)(1) 

Investimento 
Elegível 

Realizado (€)(2) 

Taxa de 
Execução 

(%)(3) 

Refcast – Associação Portuguesa da 

Castanha (Líder) 

21 095,03€ 3 293,89 € 15,6 % 

Serviruri – Prestação de Serviços 

Técnico Agrícolas Lda 

20 103,08€   

Agrifuturo - Associação de Agricultores 

Para Valorizar o Futuro 

23 872,48€ 2 210,29€ 9.26 % 

AguiarFloresta – Associação Florestal e 

Ambiental de Vila Pouca de Aguiar 

24 389,72€ 9 595.70€ 39,3 % 

Município de Marvão 22 225,67€   

IPV – Instituto Politécnico de Viseu 35 058,84€   

Aflima – Associação Florestal do Lima 22 259,68€ 10 101,41 45,38 % 
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Designação das entidades Investimento 
Elegível 

Aprovado (€)(1) 

Investimento 
Elegível 

Realizado (€)(2) 

Taxa de 
Execução 

(%)(3) 

Arborea – Associação Agro-Florestal e 

Ambiental da Terra Fria Transmontana 

21 071,69€ 7 901,90€ 37,5 % 

Coopenela – Cooperativa Agrícola de 

Penela da Beira CRL 

20 220,49€ 15 000,00€ 74,18 % 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro 

99 534,40€ 75 171,16€ 75,52 % 

IPB – Instituto Politécnico de Bragança 38 492,82€ 21 840,45 € 56,74 % 

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo 

19 157,46€ 3 897,25 € 20,34 % 

IPCB – Instituto Politécnico de Castelo 

Branco 

20 878,50€ 11 869,39 56,85 % 

SORTEGEL, Produtos Congelados, SA 23 359,49€ 17 393,28 € 74,45 % 

Total 411 719,35 € 168 173,31 € 40,85 % 

(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 (31/12/2020) 

(3) Quociente entre o investimento elegível realizado e o investimento elegível 

aprovado 

7.1 EXECUÇÃO FINANCEIRA - Desvios 

7.1.1 UTAD 

Designação das 
entidades 

Investimento 
Elegível Aprovado 

(€)(1) 

Investimento 
Elegível Previsto 

(€)(2) 

Taxa de 
Execução (%)(3) 

Universidade de 
Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

 
99.534,40€ 

 
75.171,16€ 

 
75,52% 

(1) Investimento total elegível para cada entidade que integra o grupo operacional 

(2) Investimento elegível previsto e/ou realizado 
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(3) Quociente entre o investimento elegível previsto e/ou realizado e o 

investimento elegível aprovado 

 

Repartição por principais rubricas de investimento: 

 

Rubricas de 
Investimento 

Investimento 
Aprovado 

Investimento 
Previsto  

Remunerações, 
Encargos sociais e 

Bolsa 

79.498,90€ 66.405,70€ 

Aquisição de 
bens e serviços 

14.429,83€ 5.869,59€ 

Equipamentos 3.221,40€ 2.895,87€ 

TOTAL 99.534,40€ 75.171,16€ 

 

Desvios:  

O investimento elegível previsto inclui: 

 Remunerações, Encargos sociais da entidade patronal e Bolsa: valor total elegível 

79.498,90 €; valor previsto a apresentar 66.405,70€ – Corresponde ao valor das 

imputações de vencimentos submetidas em pedido de pagamento do ano 2018, 

o valor previsional de imputações de vencimentos referente aos anos 2019 e 

2020 e da bolsa de investigação, no período de 06/06/2018 a 31/12/2020. 

 Aquisição de bens e serviços – Engloba: 

 Matérias-primas e materiais consumíveis: valor total elegível de 

7.103,70€; valor previsto a apresentar 4.823,78€. Está prevista a 

aquisição de mais reagentes no início do ano 2021; 

 Deslocações (Ajuda de custo + Subsídio de transporte): valor total elegível 

de 7.000,98 €; valor previsto a apresentar 1.045,81 €. O período de 

confinamento obrigatório, resultado da situação pandémica que o país e 

o mundo estão a atravessar desde março de 2020, veio limitar a 

realização das deslocações inicialmente previstas; 



  Relatório de Progresso 2020 

47 

 Produção ou aquisição de material: valor total elegível 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 o ano 2021; 

 

 

 Equipamentos: 

 Informáticos – valor total elegível de 1.448,58 €; valor imputado de 

1.123,05€. A diferença do valor relativamente ao imputado corresponde 

à amortização do equipamento, não elegível no âmbito do Projeto; 

 De medida – valor total elegível de 1.772,80€; valor imputado de 

1.772,80€, referente à aquisição de uma estação meteorológica. 

O investimento elegível aprovado prevê ainda os custos indiretos que, sendo calculados 

de forma automática no final do Projeto, não estão previstos nos valores de 

investimento executado apresentados. 

 


