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1 DESCRIÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL 

1.1 Nº do Grupo Operacional 

Parceria nº 346 

Iniciativa nº 303 

1.2 Designação do Plano de ação 

ECOMONTADO XXI - A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo 

1.3 Identificação de todas as entidades que integram o Grupo Operacional: 

Quadro 1. Parceiros do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

Código do projeto Nome do parceiro NIF 

PDR2020-101-031146 SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO LDA. (Líder) 503593320 

PDR2020-101-031147 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO 

CONCELHO DE CORUCHE E LIMITROFES (Parceiro) 
503153982 

PDR2020-101-031149 UNIVERSIDADE DE ÉVORA (Parceiro) 501201920 

PDR2020-101-031152 HERDADE MACHOQUEIRA DO GROU CRL (Parceiro) 501876340 

 

1.4 Data de Início do Plano de Ação 

A data de início do Plano de Ação foi de 01/01/2017, conforme previsto na candidatura. 

Contudo, a candidatura apenas teve decisão de aprovação em 30/05/2018, sendo que os termos 

de aceitação foram assinados pelas várias entidades nas seguintes datas: 

 SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO LDA. em 2018-07-30 

 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DO CONCELHO DE CORUCHE E LIMITROFES 

em 2018-07-24 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA em 2018-08-31 

 HERDADE MACHOQUEIRA DO GROU CRL em 2018-07-26 

Conforme pedido de esclarecimento solicitado ao PDR2020 em 13/03/2018, a entidade líder do 

Grupo Operacional ficou dispensada de entregar o Relatório de Progresso referente ao ano de 

2017. 
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1.5 Data de Conclusão do Plano de Ação: 

O Plano de Ação teve como data de conclusão 31/12/2021. 

1.6 Data do Relatório Final de Execução 

O presente Relatório Final de Execução data de 31/10/2022 e compreende a descrição de todas 

as tarefas realizadas durante a execução do projeto (de 01/01/2017 a 31/12/2021). 
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2 EXECUÇÃO FÍSICA 

2.1 Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, Lda. (SAFM) 

2.1.1 Ponto de Situação do Desenvolvimento das Tarefas Inicialmente Previstas 

Os trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Agrícola do Freixo do Meio nos anos de duração do 

Plano de Ação (2017-2021) foram os seguintes: 

Ano de Intervenção Descrição das Ações 

2017 a 2021  Coordenação e Dinamização do G.O. 

2017 

 Definição e Caracterização das áreas de experimentação 

 Identificação das parcelas de experimentação 

 Caracterização edáfica e ecológica das áreas experimentais 

2018 

 Levantamento topográfico do terreno das parcelas de 

experimentação 

 Estudo da topografia e nivelamento do terreno; 

 Levantamento de todas as estruturas existentes (estradas, 

charcas, edifícios, árvores, etc.). 

 Definição do projeto concreto para as áreas de estudo 

 Implementação do projeto no terreno numa das parcelas 

experimentais segundo o projeto definido: 

 Aquisição de ferramentas específicas para implementação do 

projeto no terreno (arado de YEOMANS) 

 Marcação das Keyline no terreno com o arado de Yeomans 

segundo as várias hipóteses de experimentação 

 Sementeira de espécies arbóreas (bolota de sobreiro e 

azinheira, e pinhão) e de gramíneas e leguminosas (aveia com 

tremocilha e ervilhaca), conforme o projeto de Keyline definido 

para a parcela experimental 

2019 

 Implementação do projeto numa nova parcela de experimentação 

 Manutenção das KeyLine nas parcelas de experimentação 

implementadas em 2018, através da passagem periódica do arado 

YEOMANS 

 Realização de sementeiras e plantações consoante o 

planeamento delineado. 

2020 

 Manutenção das Keyline nas parcelas de experimentação 

implementadas em 2018 e 2019, através da passagem periódica 

do arado de Yeoman. 

 Realização de sementeiras e plantações consoante o 

planeamento delineado. 
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 Levantamento e marcação das linhas com tutores e fita 

sinalizadora. 

2021 

 Manutenção das Keylines nas parcelas de experimentação 

implementadas em 2018 e 2019, através da passagem periódica 

do arado de Yeoman. 

 Continuação das sementeiras e plantações consoante o 

planeamento delineado. 

 Sementeira de linhas de tremocilha e faveta com o objetivo de 

“colorir” a paisagem e assim sinalizar de uma forma mais visível 

as Keylines marcadas. 

 Contagem das árvores vivas em cada Keyline para determinação 

da taxa de sobrevivência em cada localização. 

 Plantação teste de uma zona de corta-ventos nas linhas de festo, 

com ensaio de uma nova alfaia agrícola (subsolador com fresa 

associada), rega manual e controle das herbáceas com rolo de 

facas. 

 

2.1.2 Resultados Obtidos em Cada Tarefa 

O resultado do levantamento topográfico efetuado nas parcelas da Herdade do Freixo do Meio 

mostra-se na figura seguinte. 

O estudo da topografia e o nivelamento do terreno permitiu que fosse definido um projeto 

concreto para as áreas de estudo, através da colaboração com o especialista Jesús Ruis Gámez 

da empresa LineaClave, tendo-se identificado nesse projeto os pontos-chave “Keypoint”, as 

linhas de Leyline e efetuado o desenho do projeto de Keyline específico para as áreas de 

experimentação (Figura 1) 
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Figura 1. Levantamento topográfico e Projeto de Keyline específico para uma das parcelas de 

experimentação 

 

Para a implementação do projeto no terreno foi inicialmente adquirida a ferramenta específica 

denominada por Arado de Yeomans (Figura 2). 

 

Figura 2. Bicos de Yeomans instalados no arado específico. 

 

No âmbito da implementação do projeto Keyline, foram inicialmente marcadas no terreno as 

linhas principais de Keyline (1), conforme o projeto delineado para a parcela, e posteriormente 

foi feita uma passagem de subsolador com 2 dentes de cada lado das linhas principais (2). Nas 

áreas abertas, entre as linhas de Keyline foi ainda efetuada uma gradagem superficial para a 

posterior sementeira de mistura de gramíneas com leguminosas (3). 
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Assim, na 1ª linha do subsolador (mais próxima da linha de Keyline) (1) foi efetuada a sementeira 

alternada com bolotas de sobreiro e azinheira, com pinhão e com sementes de tremocilha (2). 

Nas áreas abertas entre as linhas de Keyline, que foram gradadas, efetuou-se a sementeira com 

gramíneas e leguminosas (3), com o objetivo de criar biomassa para incorporar no solo e 

melhorar o seu teor de matéria orgânica. 

Nas fotos seguintes mostra-se a implementação do projeto na primeira área de experimentação 

da Herdade do Freixo do Meio. 

 

Figura 3. Implementação do projeto de Keyline numa parcela experimental da Herdade do Freixo do 

Meio (Maio, 2018)  

 

No âmbito da implementação do projeto KeyLine, foram estabelecidas 3 parcelas de 

experimentação (2 implementadas em 2018 e 1 implementada em 2019) - Figura 4, nas quais 

foram obtidos os respetivos resultados: 

 Parcela 1 (39,14 hectares): 

 parcela implementada em 2018 

 A determinação da taxa de sobrevivência das árvores demonstrou que esta foi 

mais elevada nas zonas de meia encosta, voltadas a nascente. 

 A plantação teste realizada nas linhas de festo também apresentou taxas de 

sobrevivência da vegetação mais elevadas em relação às baixas, onde o 

encharcamento se revelou ser bastante pernicioso para a sobrevivência das 

árvores. 

 A rega manual realizada na plantação-teste implementada no último ano pode 

estar relacionada com esta mais elevada taxa de sobrevivência. 

 Foram obtidos resultados da implementação do Keyline que podem ser 

observados no Manual e fichas técnicas publicadas pelo projeto e que incluem 

variações importantes ao nível da composição do solo. 

 Parcela 2 (5,11 hectares) 

 parcela implementada em 2018 

(1) (2) (3) 
(2) (3) (2) 
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 Da implementação do projeto nesta parcela resultou um conjunto de alterações 

ao nível da composição dos elementos do solo, da composição da biomassa 

vegetal e da variação dos teores de humidade, que demonstram existir uma 

influência do Keyline sobre este mesmo solo, conforme descrito nas fichas 

técnicas e manual publicados pelo projeto. 

 No entanto estas variações são pouco claras requerendo um maior número de 

anos para se poderem acentuar e assim perceber-se o sentido da sua evolução. 

 Parcela 3 (5 hectares) 

 Em 2019 foi implementado o projeto keyline numa terceira parcela 

experimental após a marcação no terreno das linhas keyline com o arado de 

Yeomans, que constituiu a parcela de controlo 

 Da implementação do projecto nesta parcela (parcela de controlo) resultou um 

conjunto de alterações ao nível da composição dos elementos do solo, da 

composição da biomassa vegetal e da variação dos teores de humidade, que 

demonstram existir uma influencia do Keyline sobre este mesmo solo, conforme 

descrito nas fichas técnicas e manual publicados pelo projecto. 

 No entanto estas variações são pouco claras requerendo um maior número de 

anos para se poderem acentuar e assim perceber-se o sentido da sua evolução. 

 

Figura 4. Localização das parcelas de experimentação na Herdade do Freixo do Meio  
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Os resultados das tarefas executadas nas parcelas de experimentação mostram-se nas figuras 

seguintes. 

  

Figura 5. Vista aérea da parcela n.º1 (SAFM) – implementação das Keyline. 

 

 

Figura 6. Vista aérea da parcela n.º1 (SAFM) – Manutenção das linhas de Keyline. 
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Figura 7. Vista aérea das parcelas ECOMONTADO na Herdade do Freixo do Meio. 

A manutenção a monitorização das áreas intervencionadas foi efetuada com reforço das linhas 

de keyline através da passagem regular do arado de Yeomans e do reforço das plantações 

(retanchas) e das sementeiras implementadas. 

A descrição de todos os resultados do projeto encontra-se descrita em pormenor no Manual 

Técnico do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI (ANEXO 7.7). 

 

2.1.3 Constrangimentos e Riscos sentidos  

Um primeiro constrangimento relativo à execução do plano de ação diz respeito ao grande 

período de tempo decorrido entre a data de submissão da candidatura (30/11/2016) e a 

comunicação da decisão de aprovação da candidatura (30/05/2018), com o consequente atraso 

na disponibilização do termo de aceitação para formalização do contrato de apoio ao 

investimento. 

Este constrangimento inviabilizou o cumprimento efetivo do cronograma constante no plano de 

ação. Apesar das operações afetas ao parceiro SAFM se terem iniciado parcialmente em janeiro 

de 2017 (conforme o plano de ação), os restantes parceiros não iniciaram as suas tarefas do 

plano de ação. Este constrangimento levou a que o plano de avaliação e de monitorização não 

fosse cumprido, tendo sido posteriormente ajustado face à execução do projeto numa parcela 

da Herdade do Freixo do Meio antes do início dos trabalhos pelo ICAAM. 

Um segundo constrangimento deveu-se à demora na análise do primeiro pedido de pagamento 

submetido em 30 de janeiro de 2019 e que até à data de 31 de dezembro de 2019 ainda não 

tinha técnico atribuído para análise. O atraso na atribuição de técnico para a análise do pedido 

de pagamento submetido gerou uma dificuldade acrescida em termos de tesouraria da SAFM, 
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limitando o desenvolvimento pleno do projeto, com implicações no cumprimento integral do 

cronograma estabelecido. 

Face o período de desenvolvimento do plano de ação de 5 anos (2017 a 2021), foi identificado 

um constrangimento interno à SAFM referente à afetação de recursos humanos ao projeto, em 

resultado de vários processos de recrutamento que foi necessário efetuar ao longo dos 5 anos, 

devido à saída de elementos da equipa técnica da SAFM. No decurso do desenvolvimento do 

projeto, um dos elementos da equipa técnica inicial deixou de integrar os quadros da SAFM em 

março de 2017, pelo que houve a necessidade de contratar novos elementos para o 

preenchimento da vaga deixada disponível. Nos anos subsequentes, os recursos humanos 

contratados para o projeto foram também alvo de alteração, devido às dinâmicas do mercado 

de trabalho, o que surtiu alguns constrangimentos operacionais. 

Outro constrangimento sentido deveu-se à falta de conhecimento específico (pela inexistência 

de ações de formação específicas1) para a correta formulação de pedidos de pagamento na 

plataforma do IFAP, sobretudo pedidos de pagamento referentes a despesas com recursos 

humanos. De facto, a complexidade associada à formulação de pedidos de pagamento 

constituídos por despesas com recursos humanos levou a que a SAFM tivesse conseguido 

submeter um pedido de pagamento com despesas de pessoal, elegíveis desde 2017, apenas no 

último ano de execução do plano de ação.  

Outro constrangimento sentido em 2020 e 2021 deveu-se à situação pandémica originada pela 

COVID-19, a qual obrigou a SAFM ao encerramento de todas as atividades com o exterior para 

conseguir garantir as condições de produção de alimentos. Assim, as ações de divulgação no 

terreno foram também impossibilitadas. 

Algumas das atividades que exigiam menor contacto entre parceiros continuaram a ser 

efetuadas possibilitando a obtenção dos resultados acima descritos. 

2.1.4 Identificação e Quantificação dos Destinatários de Cada Tarefa 

No âmbito das tarefas afetas à Implementação do Plano de Ação, o principal destinatário das 

tarefas foi a própria SAFM. 

Contudo, com o estabelecimento da Cooperativa de Usuários do Freixo do Meio foram 

desenvolvidas várias ações de divulgação do projeto no âmbito dos Encontros de Primavera e 

Outono, das Eco-Conferências e do Programa CSA Partilhar as Colheitas, onde os participantes 

puderam conhecer e visitar as áreas do projeto. Os destinatários destes eventos organizados na 

Herdade do Freixo do Meio foram sobretudo pessoas interessadas em conhecer o projeto 

implementado na herdade, enquanto iniciativa inovadora no âmbito da sustentabilidade 

ambiental e alimentar. 

                                                           
1 Foi efetuada a inscrição para uma ação de formação específica quanto à formalização de pedidos de 
pagamento da Ação 1.1 – Grupos Operacionais, realizada em 7 de maio de 2018 no IFAP, em Lisboa, mas 
a inscrição foi recusada por falta de vagas. 
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No ano de 2019 foram contabilizados cerca de 860 participantes nos eventos desenvolvidos pela 

Sociedade Agrícola do Freixo do Meio (V Encontro da Bolota em 17 de março de 2019; III 

Encontro da Espiga em 12 de maio de 2019; 8º Encontro do Outono no dia 17 de Novembro). A 

SAFM participou em outros eventos ao longo do ano de 2019 onde efetuou apresentações e 

comunicações de divulgação do projeto ECOMONTADO XXI, sendo que os destinatários 

abrangidos englobaram tanto agentes do setor (produtores agrícolas e florestais, técnicos e 

engenheiros), como outros participantes sem qualquer envolvimento ou ligação ao setor 

agroflorestal. 

Face a situação pandémica vivida em 2020 e 2021, que obrigou ao cancelamento de todas as 

atividades da SAFM com o exterior, não foram realizadas nestes anos ações de demonstração, 

informação nem divulgação do projeto. 

Em 2021, a SAFM apenas participou no Seminário Final de apresentação de resultados, realizado 

no dia 15 de Dezembro de 2021, com a intervenção de Alfredo Sendim e debate com outros 

proprietários e investigadores sobre a implementação deste projeto. 

2.1.5 Identificação das Tipologias de Difusão de Resultados Realizadas 

As tipologias de difusão do projeto foram: 

 Encontros de Primavera e Encontros de Outono; 

 Eco-Conferências Freixo do Meio; 

 Programa CSA Partilhar as Colheitas 

 Participação em diversos eventos (seminários, conferências - ver seção 6.1) 

 Participação do Alfredo Sendim no Seminário Final de apresentação de resultados com 

discussão com outros proprietários e investigadores, realizado no dia 15 de Dezembro 

de 2021 e com a presença de 22 pessoas no local e 57 pessoas em formato online, entre 

investigadores, proprietários técnicos de associações florestais 

 Participação dos técnicos da SAFM na elaboração das fichas técnicas “ECOMONTADO 

XXI - Perspetiva do Proprietário Implementação do Projeto” e “ECOMONTADO XXI - 

Recuperação de solos através da Agroecologia”. Estas estão disponível online nos sites 

da Associação de Produtores Florestais de Coruche e Limítrofes, no site do projeto e na 

página de Facebook do projeto ECONOMONTADO XXI, tendo sido feita também uma 

impressão de 200 exemplares de cada folheto. Esta informação estará também 

disponível no manual técnico do qual foram feitos 500 exemplares em papel. 

 Participação de Alfredo Cunhal Sendim no encontro EIP-AGRI Seminar 'Healthy soils for 

Europe', que decorreu online nos dias 13 e 14 de Abril de 2021 e onde o projeto foi 

apresentado e posto a discussão - ANEXO 7.3.  

 Menção Especial recebida no âmbito do Prémio Nacional de Paisagem 2020, pela 

candidatura “A Paisagem do Freixo do Meio que a Luz da Agrofloresta Ilumina”. 

No âmbito da candidatura, estava prevista a realização de atividades anuais de divulgação e 

disseminação ao longo dos 5 anos de desenvolvimento do plano de ação. De entre estas 

atividades incluem-se os Encontros de Primavera e Encontros de Outono promovidos pela 

https://www.apfc.pt/comunicacao-detail.php?zID=26&aID=548
http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/fichas-tecnicas/
https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/?ref=page_internal
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-europe-sustainable
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-europe-sustainable
https://pnap.dgterritorio.gov.pt/premio-2020
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SAFM, as Eco-conferências do Freixo do Meio e as atividades do Programa CSA Partilhar as 

Colheitas desenvolvidas nos anos 2018 e 2019. 

Contudo, face os constrangimentos verificados em resultado da pandemia da COVID 19, as ações 

previstas para os anos 2020 e 2021 não foram executadas. 

Relativamente à tipologia de difusão “Grupos Focais de Divulgação”, estavam previstas a 

realização de 5 reuniões (um grupo focal por ano) com stakeholders para discussão e 

demonstração de resultados. Contudo, esta rúbrica de despesa acabou por não ter aprovação 

em sede de análise da candidatura, razão pela qual as reuniões dos grupos focais acabaram por 

não se realizar. 

2.1.6 Conclusão do Plano de Acompanhamento e Avaliação 

No decorrer do ano de 2018 foi realizada uma reunião de acompanhamento do projeto (em 17 

de Maio de 2018) na Herdade do Freixo do Meio, na qual foi dado o arranque formal da execução 

da operação. Nesta reunião estiveram presentes todos os parceiros do Grupo Operacional, 

tendo sido apresentado o plano de ação aprovado pela AG PDR2020, assim como os montantes 

de investimento associados. 

Para além desta reunião global, foram efetuadas ao longo do ano várias visitas ao local de 

experimentação pelos elementos da SAFM e do ICAAM, para acompanhamento da progressão 

dos trabalhos. 

Como referido anteriormente, devido ao facto do parceiro SAFM ter iniciado os trabalhos de 

implementação do plano de ação antes da assinatura do Termo de Aceitação, contrariamente 

ao que sucedeu com os restantes parceiros, impossibilitou a execução plena do plano de 

acompanhamento e de avaliação de indicadores, da responsabilidade do parceiro ICAAM. Por 

este motivo, o plano de acompanhamento e avaliação de indicadores teve de ser ajustado com 

vista à avaliação dos indicadores de monitorização definidos na área já intervencionada. 

 

No decorrer do ano de 2019 foi realizada a segunda reunião global de acompanhamento do 

projeto (em 7 de fevereiro de 2019) na Herdade do Freixo do Meio, na qual foi analisado o 

cumprimento do plano de ação e foram recolhidos os elementos necessários para a elaboração 

do primeiro relatório anual de progresso. Nesta reunião estiveram presentes e em 

representação todos os parceiros do Grupo Operacional (Figura 8). No dia da reunião anual de 

acompanhamento foi ainda efetuada uma visita às parcelas de experimentação da Herdade do 

Freixo do Meio. Para além desta reunião global, foram efetuadas ao longo do ano várias visitas 

aos locais de experimentação pelos elementos da SAFM e APFC, para acompanhamento da 

progressão dos trabalhos. 
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Figura 8. 2ª Reunião geral de acompanhamento do projeto ECOMONTADO XXI (7 Fev. 2019) 

 

No decorrer do ano de 2020 foi realizada a terceira reunião global de acompanhamento do 

projeto (em 30 de janeiro de 2020) na Herdade do Freixo do Meio, na qual foi analisado o 

cumprimento do plano de ação e foram recolhidos os elementos necessários para a elaboração 

do segundo relatório anual de progresso. Nesta reunião estiveram presentes e em 

representação todos os parceiros do Grupo Operacional. Para além desta reunião global, face a 

situação pandémica vivida em 2020, que obrigou ao cancelamento de todas as atividades da 

SAFM com o exterior, não foram realizadas mais reuniões de acompanhamento entre os vários 

parceiros. 

 

No ano de 2021, e ainda devido aos constrangimentos provocados pela COVID 19, foi realizada 

a última reunião de acompanhamento do projeto (em 1 de outubro 2021) em formato on-line, 

com o objetivo de concluir a execução dos materiais de divulgação previstos (5 fichas técnicas e 

o Manual Técnico). Nesta reunião estiveram presentes e em representação todos os parceiros 

do Grupo Operacional. 

Deste modo, demonstra-se que o plano de acompanhamento e de monitorização prosseguiu de 

acordo com o previsto, tendo os resultados sido tratados e divulgados por diversos meios, 

nomeadamente mediante fichas técnicas impressas e disponíveis on-line e por meio de 

apresentações presenciais e on-line junto de outros interessados. 

2.1.7 Articulação entre as entidades que integram o Grupo Operacional 

A articulação entre as entidades integrantes do Grupo Operacional foi boa, dentro das limitações 

inerentes à situação pandémica vivida nos anos 2020 e 2021, e também à disponibilidade das 

empresas para implementarem o projeto. O Keyline acabou por ser instalado bastante tarde 

possibilitando termos apenas leituras de um ano com Keyline, em vez de ter leituras de um 
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acúmulo de vários anos de Keyline. Tirando esse aspeto toda a coordenação foi fluida e correu 

bem. 

A SAFM, enquanto entidade coordenadora do grupo operacional, optou por não prolongar o 

projeto por mais um ano, através da solicitação da prorrogação do plano de ação para obtenção 

de pelo menos mais um ano de leituras, uma vez que o orçamento alocado ao projeto estava 

praticamente todo executado, não havendo assim disponibilidade de verbas para suportar mais 

um ano de projeto. Por outro lado, tratando-se do último ano de execução do PDR2020, 

considerou-se que tal opção seria inviável. 

A APFC, responsável pela publicação das fichas técnicas e do manual, coordenou-se de forma 

exemplar com a Universidade de Évora, para um resultado final rigoroso, fluido e de grande 

qualidade. 

2.1.8 Conclusões sobre o Projeto Desenvolvido e Perspetivas Futuras 

No âmbito do plano de ação do projeto ECOMONTADO, a SAFM ficou responsável e concluiu a 

execução das seguintes tarefas: 

A. Criação do Grupo Operacional 

B. Coordenação e dinamização do Grupo Operacional 

C. Implementação do plano de ação: 

1. Definição e Caracterização das áreas de experimentação 

2. Levantamento topográfico do terreno 

3. Definição do projeto concreto para as áreas de estudo 

4. Implementação do projeto no terreno 

5. Monitorização das áreas intervencionadas 

Relativamente ao plano de divulgação dos resultados, e como descrito atrás, estavam previstas 

a realização de 5 reuniões (um grupo focal por ano) com stakeholders para discussão e 

demonstração de resultados. Contudo, esta rúbrica de despesa acabou por não ter aprovação 

em sede de análise da candidatura, razão pela qual as reuniões dos grupos focais não foram 

executadas. 

Deste projeto tiraram-se inúmeras aprendizagens, de entre as quais se destacam as seguintes: 

1) O sistema de Keyline e a agroecologia para implementação do Novo Montado revelou-

se adequado em algumas situações e menos adequado noutras, pelo que deverá ser 

aplicado com adaptações, em locais específicos da exploração proponente do Grupo 

Operacional.  

2) A divulgação que foi feita da técnica, ao longo do mesmo, possibilitou o despertar de 

interesse junto de inúmeros atores e proprietários que nos foram contactando. 

3) As fichas técnicas e o manual produzidos permitem responder a muitas das questões 

colocadas pelos proprietários que manifestaram interesse em aplicar esta técnica, 

sendo que poderão sempre entrar em contacto com a SAFM para o esclarecimento de 

dúvidas e partilha de resultados. 
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No que respeita às situações em que o Keyline e a Agroecologia se revelaram mais ou menos 

adequados, conforme descrito no Manual Técnico, após os vários anos de intervenção, 

observou-se uma sobrevivência preferencial das árvores plantadas e germinadas nas zonas de 

meia encosta orientadas a norte e a este. Nas zonas de topo e de baixa ocorreu elevada 

mortalidade, tanto por se manterem as condições de forte exposição solar e ao vento, nas zonas 

de topo, como por se manter o elevado encharcamento, nas zonas de baixa. Dado o elevado 

teor em argila dos solos de uma das parcelas, a drenagem deficiente das zonas de baixa não foi 

devidamente solucionada pelo Keyline, levando ao encharcamento das raízes de algumas das 

plantas instaladas. No entanto a produção de biomassa vegetal nas zonas da entrelinha, foi 

aumentando de ano para ano, o que poderá dever-se tanto às atividades sistemáticas de 

sementeira em algumas linhas, como a um efeito corretivo sobre a humidade do solo resultante 

da instalação das linhas de Keyline. Deste modo, a opção mais eficaz teria correspondido a uma 

solução de compromisso, com marcação de Keylines nas zonas de meia encosta e recuperação 

das linhas de água nas zonas de drenagem marcadamente deficiente. 

Também se considera que esta técnica poderá revelar-se mais eficaz onde não haja necessidade 

de repetir as operações agrícolas com tanta regularidade, nomeadamente em zonas de 

pastagens ou para a instalação definitiva de certas culturas onde o trator não tenha de passar 

posteriormente com frequência, uma vez que as linhas de keyline, não sendo paralelas entre si, 

dificultam a execução de trabalhos agrícolas com recurso a trator. 

Já a aplicação das técnicas propostas pela agroecologia, nomeadamente o “mulch”, a adubação 

verde, a sementeira e plantação intensivas de diferentes espécies da região, revelaram-se 

interessantes do ponto de vista de sobrevivência das árvores e acréscimo de coberto na parcela. 

O projeto ECOMONTADO permitiu o estabelecimento no terreno de conceitos teórico-práticos 

já existentes sobre a agroecologia e a permacultura aplicada ao montado, com vista ao restauro 

de áreas degradadas, integrando não apenas técnicas de gestão do solo mas também 

compreendendo critérios biológicos e racionais da paisagem, pelo estudo e desenho das Keyline 

específicas de cada território. Assim, foram cumpridos os objetivos específicos estabelecidos em 

sede de candidatura, nomeadamente: 

1) A experimentação no terreno de novas técnicas e de abordagens inovadoras de restauro 

do solo e de aproveitamento da água com base no desenho em Keyline, através da 

implementação das três parcelas de experimentação na Herdade do Freixo do Meio, e 

das duas parcelas de experimentação estabelecidas na Herdade da Machoqueira do 

Grou; 

2) A aferição do impacto ambiental das soluções implementadas, através da medição e 

monitorização de um conjunto de indicadores da qualidade do solo, nomeadamente, da 

medição e avaliação de parâmetros químicos e físicos do solo, da humidade do solo e 

da biomassa vegetal; 

3) A replicação dos resultados adquiridos, da experimentação realizada, para outros casos 

onde se identifique o mesmo problema – a divulgação feita sobre o Keyline teve muita 
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aceitação por parte dos vários participantes das sessões onde o projeto foi apresentado, 

tendo a Universidade de Évora sido contactada para esclarecimentos e pedidos de 

informação específicos sobre este tema;  

4) A divulgação dos resultados e sua integração no modelo conceptual do ECOMONTADO 

XXI – o desenvolvimento do site específico do projeto, assim como a elaboração das 

fichas técnicas e do Manual de Técnico produzidos no âmbito do projeto ECOMONTADO 

permitem uma ampla divulgação dos resultados 

5) A divulgação da metodologia e bases conceptuais associadas às técnicas aplicadas no 

projeto – o desenvolvimento do site específico do projeto, assim como a elaboração das 

fichas técnicas e do Manual de Técnico produzidos no âmbito do projeto ECOMONTADO 

permitem uma igualmente a divulgação das metodologias e bases concetuais associadas 

à técnica do Keyline. 

Relativamente à aferição do impacto social, económico das soluções implementadas, tendo sido 

um objetivo específico estabelecido em sede de candidatura, apenas foram avaliados os 

impactos ambientais do sistema de Keyline, sendo que o objetivo de avaliação do impacto social 

e económico não foi cumprido no âmbito do projeto. De facto, apesar do plano de ação se ter 

desenvolvido por 5 anos, a avaliação de impactos ficou concentrada apenas nos dois últimos 

anos de execução do projeto, sendo que não foi possível implementar uma metodologia para a 

aferição do impacto social e económico das soluções implementadas. 

No Manual Técnico “A Agroecologia aplicada ao design do montado novo” (ANEXO7.7) 

produzido no âmbito deste projeto descrevem-se com mais pormenor e evidência as tarefas 

desenvolvidas, os resultados obtidos e as conclusões dobre o projeto ECOMONTADO XXI. 

 

No âmbito do projeto foi igualmente efetivada a cooperação transnacional com o especialista 

Jesús Ruíz Gomes, conhecedor especialista em Keyline desde 2007 e a pessoa mais veterana e 

experiente no sistema de Keyline. Através da sua empresa Línea Clave o Jesús colaborou com 

todos os parceiros do GO ECOMONTADO XXI, apoiando no desenho e na implementação dos 

projetos específicos quer na Herdade do Freixo do Meio quer na Herdade da Machoqueira do 

Grou, e transmitindo o seu conhecimento e experiências em várias sessões de divulgação do 

projeto, nomeadamente, no seminário final do projeto. 
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2.2 Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes 

(APFC) 

2.2.1 Ponto de Situação do Desenvolvimento das Tarefas Inicialmente Previstas 

Uma vez que o termo de aceitação do projeto só foi assinado em 24/07/2018, o parceiro APFC 

optou por não executar todas as ações contempladas no plano de ação para o ano de 2018, 

tendo reajustado o seu cronograma de execução para implementar o constante no plano de 

ação nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

Assim, os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Produtores Florestais do Concelho de 

Coruche e Limítrofes nos anos de duração do Plano de Ação (2017-2021) foram os seguintes: 

Ano de Intervenção Descrição das Ações 

2018 

 Definição e caracterização da área de experimentação da Herdade 

do Freixo do Meio: 

 Identificação da parcela de experimentação; 

 Caracterização edáfica e ecológica da área experimental. 

2019 

 Definição e caracterização da área de experimentação na Herdade 

do Freixo do Meio e na Herdade da Machoqueira do Grou: 

 Identificação das parcelas de experimentação; 

 Caracterização edáfica e ecológica das áreas experimentais. 

2020 

 Acompanhamento da reunião anual do projeto que teve lugar na 

Herdade do Freixo do Meio; 

 Preparação de conteúdos para o relatório anual de 2019; 

 Articulação e acompanhamento dos trabalhos realizados na 

Herdade da Machoqueira do Grou 

 Apoio à instalação das sondas de medição de humidade 

 Atualização da caracterização edafoclimática das parcelas (ano 1) 

com os resultados obtidos nas amostras de solo e apenas 

disponibilizados pelo laboratório em 2020 (ano 4) 

2021 

 Preparação de conteúdos para o relatório anual de 2020; 

 Participação numa reunião on-line a 1 de outubro de 2021, 

realizada entre a entidade líder de projeto e todos os parceiros do 

projeto, cujo objetivo principal foi definir uma estratégia para a 

execução dos materiais de divulgação - 5 fichas técnicas e Manual 

técnico; 

 Articulação e acompanhamento dos trabalhos realizados na 

Herdade da Machoqueira do Grou:  

 09/04/2021 – Apoio à recolha de amostras de solos; 

 13/10/2021 – Apoio à remoção das sondas de medição de 

humidade do solo; 
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 Plano de Demonstração e Divulgação dos resultados do projeto 

 Divulgação da metodologia e das bases conceptuais associadas 

às técnicas aplicadas no projeto 

 Divulgação dos resultados obtidos - Ações de divulgação e 

demonstração 

 

2.2.2 Resultados Obtidos em Cada Tarefa 

Em 2019 a APFC elaborou um relatório com a caracterização das áreas de implementação do 

projeto, recorrendo sobretudo a elementos recolhidos por revisão bibliográfica. Os resultados 

obtidos para as tarefas previstas no Plano de Ação da APFC foram: 

 Relatório de caracterização edáfica e ecológica das áreas experimentais na Herdade do 

Freixo do Meio e na Herdade da Machoqueira do Grou 

Dado que as análises às amostras de solo recolhidas pelo ICAAM-MED só foram enviadas para 

análise no início de 2020, a APFC não teve acesso aos resultados dos primeiros indicadores de 

monitorização obtidos pelo ICAAM-MED, pelo que não pôde complementar a sua caracterização 

com estes indicadores. O relatório de caracterização edáfica foi assim revisto em 2020 com os 

resultados das análises de solo. 

 

A APFC ficou também responsável pela edição e produção de material de demonstração e 

divulgação do projeto, que consistiu em 5 publicações técnicas informativas dos resultados finais 

do projeto (ANEXO 7.6): 

1) Montado Novo da Herdade do Freixo do Meio Recuperação de solos através da 

Agroecologia; 

2) O Keyline no projeto ECOMONTADO XXI Monitorização da humidade do solo;  

3) ECOMONTADO XXI Perspetiva do Proprietário sobre a implementação do Projeto; 

4) O Keyline no projeto ECOMONTADO XXI Evolução da Pastagem; 

5) O Keyline no projeto ECOMONTADO XXI Impacto sobre a qualidade dos solos. 

A APFC coordenou igualmente a elaboração e edição de um Manual Técnico do Grupo 

Operacional ECOMONTADO XXI – A Agroecologia Aplicada ao Design do Montado Novo (ANEXO 

7.7). 

Relativamente à execução das tarefas do Plano de Demonstração e Disseminação, a APFC 

subcontratou um prestador de serviços para a elaboração da maquete digital das publicações 

técnicas referidas e do manual técnico (edição gráfica, paginação e impressão das publicações 

técnicas e do Manual técnico). A APFC coordenou a elaboração das maquetes digitais das 5 

fichas técnicas e do manual técnico e a revisão final dos conteúdos.  

A APFC juntamente com a Universidade de Évora (EU-ICAAM) organizaram um Workshop final 

de divulgação da metodologia utilizada no projeto e de apresentação dos resultados finais com 
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a conclusão do projeto. A APFC esteve presente nesse Workshop final, denominado “Seminário 

Final Projeto ECOMONTADO XXI A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo”, 

realizado a 15 de dezembro de 2021 e apresentou uma comunicação, com o título “Ações de 

demonstração e Divulgação de Projeto”. 

2.2.3 Constrangimentos e Riscos sentidos  

Um primeiro constrangimento foi relativo à execução do plano de ação, no que diz respeito ao 

grande período de tempo decorrido entre a data de submissão da candidatura (30/11/2016) e 

a comunicação da decisão de aprovação da candidatura (30/05/2018), com o consequente 

atraso na disponibilização do termo de aceitação para formalização do contrato de apoio ao 

investimento. Este constrangimento inviabilizou o cumprimento efetivo do cronograma 

constante no plano de ação, sendo que as operações afetas ao parceiro APFC só foram 

executadas em pleno a partir do ano de 2019. 

Outro constrangimento esteve relacionado com o atraso na análise do pedido de pagamento 

(PP) submetido no 1º trimestre de 2019, cujo pagamento parcial apenas foi realizado em 2020, 

através de adiantamento, ou seja, sem que a análise tenha ocorrido. Após pedido de 

esclarecimento foi submetido novo pedido de pagamento reportando ainda às despesas de 

2017 submetidas no primeiro PP (2 versão do primeiro PP em 21 de dezembro de 2020). 

Posteriormente foram pedidos novos esclarecimentos em 09 de fevereiro de 2021 e só foi 

totalmente analisado e liquidado o PP em 26 de fevereiro de 2021. Com as várias solicitações de 

pedidos de esclarecimentos do PP por parte do PDR2020, atrasou a submissão final do 1º PP. E 

desta forma, os trabalhos estavam a decorrer e não se podia submeter novo PP até o primeiro 

PP estar totalmente analisado e liquidado, que apenas ocorreu em 26 de Fevereiro de 2021. 

Como consequência optou-se por realizar um segundo PP e final após o fecho do projeto, em 31 

de dezembro de 2021. 

Outro constrangimento sentido em 2021 deveu-se à situação pandémica originada pela COVID-

19, que levou que não tivesse sido realizada presencialmente a reunião de acompanhamento 

do plano de ação em 2021, o que condicionou o desenvolvimento dos trabalhos e a articulação 

entre os vários parceiros e líder de projeto. 

2.2.4 Identificação e Quantificação dos Destinatários de Cada Tarefa 

Os principais destinatários das tarefas elaboradas pela APFC foram os parceiros do projeto 

ECOMONTADO e os restantes proprietários e produtores florestais que consultaram os aterias 

de divulgação produzidos. 

A APFC disponibilizou no site www.apfc.pt as fichas técnicas elaboradas pelo Grupo Operacional 

(http://www.apfc.pt/comunicacao-detail.php?zID=26&aID=548). A consulta on-line poderá ser 

realizada por qualquer interessado no tema.  

Foram ainda produzidos 200 exemplares impressos em papel, de cada uma das 5 fichas técnicas 

e 500 exemplares impressos do Manual técnico, os quais foram distribuídos pelos vários 

http://www.apfc.pt/
http://www.apfc.pt/comunicacao-detail.php?zID=26&aID=548
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associados da APFC e por outros proprietários e produtores florestais que participaram nas 

várias ações de divulgação realizadas onde a APFC esteve presente. 

 

Os beneficiários do projeto/ público-alvo das publicações técnicas/ divulgação são: 

 Sociedade Agrícola do Freixo do Meio; 

 Parceiros envolvidos no projeto; 

 Produtores agroflorestais e suas organizações associativas; 

 Partes interessadas intervenientes no projeto; 

 Produtores agroflorestais das regiões onde se implantaram as parcelas de 

experimentação; 

 Comunidade científica; 

 Participantes no Workshop final do projeto (presencialmente cerca de 30 pessoas e 

público on-line); 

 Fileiras associadas às intervenções implementadas (cortiça, mel, carne, plantas 

aromáticas,…) 

 

2.2.5 Identificação das Tipologias de Difusão de Resultados Realizadas 

Como tipologias de difusão de resultados enumeram-se:  

 Workshop final do projeto ECOMONTADO XXI, realizado fisicamente na Universidade de 

Évora, na sala de conferências no pólo da Mitra, com transmissão em direto via zoom 

do respetivo seminário; 

 Website da APFC (www.apfc.pt) com informação disponível em https://www.apfc.pt/id-

ensaios.php onde se encontram disponibilizadas as cinco fichas técnicas e o Manual 

técnico do projeto; 

 200 exemplares impressos em papel de cada uma das 5 fichas técnicas e 500 exemplares 

impressos em papel do Manual técnico, produzidos pelo Grupo Operacional. 

2.2.6 Conclusões do Plano de Acompanhamento e Avaliação 

No decorrer de 2021 foi realizada uma reunião online a 1 de outubro de 2021, entre a entidade 

líder de projeto e todos os parceiros do projeto, cujo objetivo principal foi definir uma estratégia 

para a execução das 5 fichas técnicas e do Manual técnico. 

Inicialmente estava previsto a produção de 1 ficha técnica por ano (2017 a 2021) e apenas em 

2021 foram produzidas as 5 fichas técnicas – cuja edição e produção esteve a cargo da APFC. 

Esta situação deveu-se ao tratamento dos dados e obtenção de resultados apenas ter ocorrido 

em 2021, na sequência dos quais foram disponibilizados os conteúdos para a edição e produção 

das fichas técnicas. 

Em 15 de dezembro de 2021 foi realizado presencialmente e com transmissão por Zoom o 

Workshop final do projeto, organizado entre a Universidade de Évora e a APFC, com 

http://www.apfc.pt/
https://www.apfc.pt/id-ensaios.php
https://www.apfc.pt/id-ensaios.php
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apresentação da metodologia seguida e os resultados finais do projeto. Neste workshop 

estiveram presentes 79 participantes, 22 presencialmente na sala de conferências da 

Universidade de Évora e 57 em formato online através da plataforma Zoom. 

   

Figura 9. Cartaz de divulgação do seminário final do projeto ECOMONTADO XXI 

 

Figura 10. Aspeto geral da assistência na sala de conferências da Universidade de Évora. 
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Figura 11. Apresentação feita remotamente por Jesus Ruíz Gámez. 

 

Figura 12. Apresentação de Alfredo Sendim (Soc. Agrícola Freixo do Meio). 
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Figura 13. Apresentação de Ana Fonseca (Univ. Évora). 

 

Figura 14. Apresentação de Margarida Gaspar (APFC). 

 

2.2.7 Articulação entre as entidades que integram o Grupo Operacional 

Foi articulado entre a APFC e Universidade de Évora a disponibilização de conteúdo/ resultados 

finais do projeto, à empresa contratada pela APFC para a edição e produção das 5 fichas técnicas 

e do manual técnico. 
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2.2.8 Conclusões sobre o Projeto Desenvolvido e Perspetivas Futuras 

Todas as tarefas definidas no projeto e que ficaram sob responsabilidade da APFC foram 

executadas com sucesso até à finalização do projeto, tal como previsto no Plano de Ação, 

concretamente as seguintes tarefas: 

1. Definição e Caracterização das áreas de experimentação 

1.1 Identificação das parcelas de experimentação 

1.2 Caracterização edáfica e ecológica das áreas experimentais 

7. Plano de divulgação dos resultados do projeto 

7.1 Divulgação da metodologia e bases conceptuais associadas às técnicas aplicadas 

no projeto – publicações técnicas; 

7.2 Divulgação dos resultados obtidos – seminário final do projeto 

 

No Manual Técnico “A Agroecologia aplicada ao design do montado novo” produzido no âmbito 

deste projeto descrevem-se com mais pormenor e evidência as tarefas desenvolvidas, os 

resultados obtidos e as conclusões dobre o projeto ECOMONTADO XXI. 
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2.3 Universidade de Évora (UE-ICAAM/MED) 

2.3.1 Ponto de Situação do Desenvolvimento das Tarefas Inicialmente Previstas 

O contrato do projeto (Termo de Aceitação) da Universidade de Évora só foi assinado em 31 de 

Agosto de 2018, apesar da data de início do projeto se ter mantido a 1 de Janeiro de 2017. 

Uma vez que o plano de trabalhos da Universidade de Évora só se iniciou após a assinatura do 

Termo de Aceitação, na sequência do início da bolsa do investigador afeto ao projeto, ou seja, a 

partir de 7 de Setembro de 2018, foi solicitado à Autoridade de Gestão do PDR2020 a alteração 

da bolsa de mestre para uma bolsa de doutoramento, e assim afetar a totalidade da verba 

aprovada para os recursos humanos. 

Assim, os trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Évora / ICAAM (2018-2021) foram os 

seguintes: 

Ano de 

Intervenção 
Descrição das Ações 

2018 

 Criação do website e do logotipo do Grupo Operacional, no âmbito da 

rúbrica 7.1 Divulgação da metodologia e bases conceptuais associadas às 

técnicas aplicadas no projeto; 

 Recolha de fotos de base para o website, da rúbrica 7.1 Divulgação da 

metodologia e bases conceptuais associadas às técnicas aplicadas no 

projeto; 

 Aquisição de tubos de acesso para a sonda Diviner 2000 + Kit de instalação 

dos tubos + treino para a sua instalação, da rúbrica 5.2 Avaliação dos 

indicadores de monitorização identificados; 

 Aquisição de equipamento para monitorização do teor de humidade do 

solo + software, da rúbrica 5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização 

identificados; 

 Aquisição de bibliografia técnica, correspondente à rúbrica 5.1 Plano de 

avaliação e de monitorização a médio-longo prazo; 

 Aquisição de computador, da rúbrica 5.1 Plano de avaliação e de 

monitorização a médio-longo prazo - máquinas e equipamentos; 

 Definição do Plano de Monitorização da parcela da Herdade do Freixo do 

Meio. 

 Aquisição de um coletor de amostras de solo, da rúbrica 5.2 Avaliação dos 

indicadores de monitorização identificados. 

2019 

 Instalação de tubos para medição da humidade ao nível do solo (39 na 

Herdade do Freixo do Meio e 18 na Herdade da Machoqueira do Grou); 

 Definição das 2 novas parcelas na Herdade do Freixo do Meio (uma com 

Keyline e uma de controle) e 2 novas parcelas na Herdade da Machoqueira 
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do Grou (uma com Keyline e outra de controle), resultando num total de 

5 parcelas afetas ao projeto ECOMONTADO XXI; 

 Recolha de amostras de solo junto a cada um dos tubos de medição de 

humidade a três profundidades diferentes (num total de 171 amostras); 

 Envio destas amostras de solos para o laboratório Ambisolos, da 

Universidade de Évora, para análise de diferentes parâmetros; 

 Monitorização mensal da humidade do solo nas duas explorações, com 

deslocação a cada uma delas em dias alternados; 

 Monitorização da vegetação com recolha de toda a biomassa vegetal num 

quadrado de 25 cm2 junto a cada um dos 57 tubos de medição de 

humidade. Separação, em laboratório desta biomassa vegetal por espécie, 

embalamento, secagem em estufa e pesagem de peso seco; 

 Numeração das árvores nas 4 últimas parcelas selecionadas para posterior 

medição das suas características bem como do crescimento do renovo; 

 Definição do plano de monitorização do coberto arbóreo; 

 Animação e manutenção da página de Facebook do projeto 

ECOMONTADO XXI com vídeos de outras páginas sobre o tema e 

comunicações ligadas ao Keyline, que obtiveram um total de 5735 

interações e apresentando um total de 177 seguidores. O evento de 

disseminação da técnica keyline - Visita à Herdade das Defesinhas, chegou 

a 1500 pessoas via Facebook. 

2020 

Relativamente à rúbrica 5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização 

identificados foram realizadas as seguintes ações: 

 Deu-se continuidade à medição mensal, do valor da humidade do solo, 

nos 57 pontos distribuídos pelas duas explorações; 

 Deu-se continuidade ao registo das práticas culturais efetuadas nas 

parcelas, horas de trabalho nas mesmas, sementes/plantas instaladas, 

fardos de palha retirados e média de estadia dos animais nas parcelas que 

são pastoreadas; 

 Selecionaram-se as fotografias manipuladas para proceder à avaliação 

sobre preferências de paisagem; 

 Deu-se início ao tratamento dos dados resultantes das análises de solos, 

efetuadas nos 57 pontos de monitorização. 

Relativamente à rúbrica 6.1 Avaliação dos resultados do projeto, impactos 

sociais, ambientais e económicos foi efetuada: 

 A caracterização físico-química das amostras de solo em laboratório e o 

tratamento dos dados, com uma caracterização final do mesmo solo, nos 

mesmos pontos. 

 O tratamento dos dados das leituras de humidade de solo nos 57 tubos 

instalados, tendo sido elaborado um relatório final dos resultados obtidos. 
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 Recolha de informação sobre os dados sobre as práticas culturais (tipo de 

atividade, horas despendidas e inputs adicionados) e produtos fornecidos 

pelas parcelas (palha ou quantidade de pastagem), que permitiram 

efetuar a monitorização ao nível económico, para elaboração do relatório 

final; 

 Preparação de inquéritos a uma amostra da população para avaliação das 

preferências de paisagem com recurso às fotografias manipuladas. 

No que se refere à rúbrica 6.2 Replicação da técnica de KeyLine em outras 

áreas de montado degradadas alvo de restauro, incluindo 

povoamentos/montados já existentes, a U.Évora foi contactada por diversos 

proprietários com vista a conhecer melhor a técnica de Keyline para a sua 

implementação nas suas explorações, tanto em área de montado como fora 

de montado. 

Relativamente à rúbrica do projeto 7.1 Divulgação da metodologia e bases 

conceptuais associadas às técnicas aplicadas no projeto, foi dada 

continuidade à divulgação do projeto recorrendo a:  

 Divulgação do website específico do Grupo Operacional ECOMONTADO 

XXI disponível em http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/;  

 Manutenção da página de Facebook do Grupo Operacional 

ECOMONTADO XXI disponível em 

https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/; 

 Divulgação do projeto ECOMONTADO XXI e da técnica Keyline no âmbito 

de entrevistas de rádio e artigos de jornal; 

 Divulgação utilizando o modelo 3D de Keyline; 

Foi dada uma entrevista à EIP-AGRI para divulgação do projeto na Newsletter 

por eles divulgada EIP-AGRI Agriculture & Innovation e que tem sido 

amplamente divulgada nos sites da Universidade de Évora, Rede Rural 

Nacional, entre outros canais de divulgação. 

2021 

Relativamente à rúbrica 5.1 Plano de avaliação e de monitorização a médio-

longo prazo, fez-se a aplicação deste plano até final do mês de junho de 2021 

por forma a ter pelo menos um ano de leituras de humidade do solo sem 

Keyline e um ano de leituras com Keyline. 

Relativamente à rúbrica 5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização 

identificados: 

 Fez-se a avaliação dos resultados das medições da humidade do solo nos 

57 tubos instalados nas explorações. Compraram-se os resultados das 

medições obtidas nas parcelas com Keyline, com os resultados obtidos nas 

parcelas de controlo e estes foram incluidos num relatório final.  

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
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 Procedeu-se à última monitorização da biomassa da pastagem com 

inventário florístico, determinação da altura média das plantas e recolha 

de toda a biomassa, em talhões de 25 cm2, junto a cada tubo de medição 

da humidade do solo. Os dados foram tratados e comparou-se os 

resultados obtidos em parcelas com e sem Keyline. Produziu-se relatório 

final com os resultados obtidos. 

 Deu-se continuidade ao registo das práticas culturais efectuadas nas 

parcelas que se integrou na análise dos resultados da monitorização dos 

diferentes indicadores. 

 Não se fez a avaliação das preferências de paisagem utilizando fotografia 

manipulada por se ter concluído que teria pouca utlidade para o 

proprietário e restantes futuros utilizadores destas práticas. 

 Em substituição desta avaliação considerou-se mais útil fazer-se uma 

avaliação da agrofloresta instalada numa das parcelas do projecto, com 

descrição do processo de istalação, intervenções efectuadas, estimativa 

sobre a mortalidade das plantas instaladas, zonagem das áreas de maior 

e menor sucesso das sementeiras e plantações e selecção das práticas que 

tiveram mais e menos sucesso. 

 Fez-se ainda uma avaliação da perspectiva do proprietário sobre a 

implementação do Keyline e da instalação da Agrofloresta, principais 

vantagens e constrangimentos sentidos, por forma a dar dicas práticas e 

úteis a outros proprietários que pretendam utilizar estas abordagens. 

Relativamente à rúbrica 6.1 Avaliação dos resultados do projeto, impactos 

sociais, ambientais e económicos:  

 Os dados dos diferentes indicadores monitorizados foram tratados e foi 

feito relatório final com os mesmos. 

 

No que se refere à rúbrica 6.2 Replicação da técnica de Keyline em outras 

áreas de montado degradadas alvo de restauro, incluindo 

povoamentos/montados já existentes, a Universidade de Évora continuou a 

ser alvo de contacto por proprietários para aconselhamento sobre a 

implementação da prática do Keyline tanto em áreas de montado como fora 

do montado, nomeadamente pelo Projeto Pastagens Regenerativas que tem 

solicitado apoio para a implementação de Keyline na área de abrangência do 

projeto. 

 

Relativamente à rúbrica do projeto 7.1 Divulgação da metodologia e bases 

conceptuais associadas às técnicas aplicadas no projeto, deu-se 

continuidade à divulgação recorrendo a:  

 Divulgação do website específico do Grupo Operacional ECOMONTADO 

XXI disponível em http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/;  

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
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 Utilizando a página de facebook do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

disponível em https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/; 

 Divulgação do projeto ECOMONTADO XXI e da técnica Keyline no âmbito 

de entrevistas de rádio, artigos de jornal e revistas científicas; 

 Divulgação utilizando o modelo 3D de Keyline. 

 Divulgação por meio de aula ministradas no âmbito do curso de geografia 

da Universidade de Évora. 

 Foram produzidas 5 Fichas técnicas com os títulos: 

1. O Keyline e a Evolução da Pastagem no Projecto ECOMONTADO XXI, 

2. Monitorizar o Keyline com os dados de humidade do solo, 

3. O impacto do Keyline sobre a qualidade dos solos no projeto 

ECOMONTADO XXI, 

4. A Recuperação de solos degradados através da Agroecologia, 

5. ECOMONTADO XXI – A perspectiva do proprietário sobre a 

implementação da Agrofloresta e do Keyline na exploração 

 Foi produzido um manual que inclui a informação do relatório final das 

monitorizações dos indicadores e outra informação como descrição do 

sistema Keyline, da Agroecologia, do projeto, sua implementação no 

terreno, resultados da monitorização dos diferentes indicadores, 

perspetiva do proprietário sobre o sistema Keyline e a Agrofloresta. 

 Os resultados finais do projeto foram divulgados no Seminário Final, 

realizado no dia 15 de Dezembro, na Universidade de Évora, onde foram 

também apresentadas as 5 fichas técnicas e o manual do projeto. 

 

2.3.2 Resultados Obtidos em Cada Tarefa 

Relativamente à rúbrica 5.1 Plano de avaliação e de monitorização a médio-longo prazo 

chegou-se à conclusão que a monitorização do crescimento das árvores não possibilita a 

obtenção de resultados significativos dado o lento crescimento das mesmas face ao tempo de 

monitorização disponível (um ano sem keyline e um ano com keyline) e porque, em algumas 

parcelas, as árvores pequenas são sistematicamente mordiscadas pelos animais que frequentam 

as mesmas. Desta forma este acompanhamento foi posto de parte, tendo sido substituído por 

uma avaliação das preferências de paisagem, por forma a avaliar o impacto do Keyline sobre a 

paisagem observada por todos quantos a utilizam. 

Relativamente à rúbrica 5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização identificados foram 

efetuadas as seguintes tarefas: 

 Foram definidos 57 pontos de amostragem para diversas medições (qualidade do solo, 

monitorização da humidade do solo, avaliação do crescimento da biomassa da 

pastagem e determinação das espécies da pastagem presentes). 

https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
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 Instalação de tubos para medição da 

humidade ao nível do solo (39 na Herdade 

do Freixo do Meio e 18 na Herdade da 

Machoqueira do Grou) - Figura 15 

 Recolha de amostras de solo compósitas e 

posterior análise de solos nas parcelas de 

experimentação - As recolhas de solos foram 

feitas em 19 locais de amostragem (LA), a 

várias profundidades (0-20 cm, 20-40 cm, 

40-60 cm), obtendo-se 57 amostras de solo. 

 Tratamento dos dados resultantes das 

análises de solos, efetuadas nos 57 pontos 

de monitorização (Figura 18) 

 

 

Figura 15. Um dos pontos de medição da humidade do solo (tubo n.º 30, localizado na parcela 2 da 

Herdade do Freixo do Meio) 

As análises às amostras de solos recolhidas foram efetuadas aos seguintes parâmetros: Textura 

de campo (apenas no início do projeto); pH (H2O), pH (KCl), Condutividade, Matéria Orgânica, 

Fósforo extraível (P2O5), Potássio extraível (K2O), Cálcio extraível, Magnésio extraível, 

Manganês. 

A localização dos pontos de amostragem onde foram colocados os tubos de medição de 

humidade do solo pela Universidade de Évora mostram-se nas figuras seguintes. 

 

Figura 16. Localização dos pontos de amostragem na parcela n.º 1. 
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Figura 17. Localização dos pontos de amostragem nas parcelas n.º 2 e 3. 

 

 

Figura 18. Tratamento dos dados de humidade do solo (exemplo: tudo 57) 

 

Relativamente à rúbrica 6.1 Avaliação dos resultados do projeto, impactos sociais, ambientais 

e económicos obtiveram-se os seguintes resultados:  

 A caracterização físico-química das amostras de solo recolhidas. 
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 Recolha e tratamento dos dados das leituras de humidade de solo nos 57 tubos 

instalados. 

 Recolha e tratamento de dados sobre as práticas culturais (tipo de atividade, horas 

despendidas e inputs adicionados) e produtos fornecidos pelas parcelas (palha ou 

quantidade de pastagem). 

Os resultados obtidos com a monitorização das humidades do solo, os dados obtidos com as 

análises de solos e do crescimento da biomassa da pastagem foram analisados dando resultados 

diversos que foram expostos nas fichas técnicas e no manual publicado sobre Keyline. 

Os dados de acompanhamento de implementação de práticas de agroecologia para 

implementação do Novo Montado, foram também divulgados, bem como as perspetivas do 

proprietário de uma das herdades sobre a implementação de todo o processo, sobre as suas 

vantagens e dificuldades. 

 

No âmbito do desenvolvimento das tarefas do Plano de Demonstração e de Divulgação os 

resultados obtidos foram: 

 Criação do logotipo do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

 Criação e manutenção do website específico do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

disponível em http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/ 

 Elaboração das fichas técnicas e do manual técnico do projeto ECOMONTADO. 

 Divulgação do projeto ECOMONTADO e da técnica Keyline no âmbito de vários eventos 

(tertúlias, seminários, encontros técnicos, entrevistas, etc.). 

Relativamente à sub-rúbrica “Produção ou aquisição de material” rúbrica “Material de 

Divulgação” com um orçamento elegível de 172,20 € foi feita a despesa de 61,50 € em folhetos 

de divulgação do projeto. Uma vez que se verificou que este tipo de divulgação estava a ser 

pouco eficaz e foi observada uma lacuna em fazer perceber a forma como funciona o Keyline e 

a deslocação da água no perfil do solo, procedeu-se à encomenda de um modelo 3D, bastante 

realista mas de muito fácil transporte (total de 20 cm de lado) no qual é possível visualizar o 

efeito das curvas de Keyline sobre a distribuição da água no terreno. Este modelo teve um custo 

de 200,00 € e permitiu uma melhor compreensão sobre o sistema Keyline que a impressão de 

mais folhetos não possibilitaria. No link seguinte pode-se observar o funcionamento deste 

modelo (https://m.facebook.com/watch/?v=268914124369845&ref=sharing&_rdr).  

2.3.3 Constrangimentos e Riscos sentidos  

O primeiro constrangimento sentido relativo à execução do plano de ação diz respeito ao grande 

período de tempo decorrido entre a data de submissão da candidatura (30/11/2016) e a 

comunicação da decisão de aprovação da candidatura (30/05/2018), com o consequente atraso 

na disponibilização do termo de aceitação para formalização do contrato de apoio ao 

investimento. Este constrangimento inviabilizou o cumprimento efetivo do cronograma 

constante no plano de ação, sendo que as operações afetas ao parceiro ICAAM só foram 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
https://m.facebook.com/watch/?v=268914124369845&ref=sharing&_rdr
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executadas a partir de 1 de janeiro de 2018, não cumprindo assim o estabelecido no cronograma 

constante do plano de ação (data de inicio do projeto em 01/01/2017). 

Contudo, de uma maneira geral, os constrangimentos sentidos relacionaram-se com a data 

tardia de implementação do Keyline nas parcelas de experimentação, possibilitando a 

comparação de um ano sem Keyline e um ano com Keyline, mas não possibilitou avaliar como é 

que os diferentes indicadores se comportariam com a implementação de vários anos de Keyline. 

Desta forma os resultados obtidos foram bastante preliminares e nem sempre claros. 

Outro constrangimento foi a falta de tempo do investigador da universidade que iria fazer, extra 

projeto, uma comparação dos dados de humidade do solo por nós obtidos com os dados obtidos 

por satélite. O número de investigadores com capacidade para fazer este trabalho específico é 

muito reduzido e desta forma a sua disponibilidade para fazer outros trabalhos como o nosso, é 

praticamente nula. 

Outro constrangimento foi o facto de se ter criado conhecimento na exploração e na 

universidade que ficou, de certa forma, explicitado nas fichas técnicas e manual produzidos, mas 

como o trabalho foi desenvolvido por um bolseiro que não deu continuidade ao seu trabalho na 

universidade, esta ficou desprovida da capacidade de dar acompanhamento a proprietários 

nesta área. Este é um constrangimento da própria academia que dificulta a criação de um corpo 

de conhecimento, a possibilidade de dar resposta aos interessados que entretanto conheceram 

a técnica e gostavam de ver as suas questões esclarecidas, bem como a aplicação do 

conhecimento adquirido noutros projetos e áreas. 

2.3.4 Identificação e Quantificação dos Destinatários de Cada Tarefa 

Os principais destinatários das tarefas executadas pelo ICAAM foram: 

 Sociedade Agrícola do Freixo do Meio; 

 Restantes parceiros do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI; 

 Participantes das Tertúlias do Montado (em média cerca de 30 pessoas por sessão) 

 36 participantes da Visita de Campo à Herdade das Defesinhas realizada em 21 de março 

de 2019, 

 Seguidores da página de Facebook do projeto ECOMONTADO XXI 

(https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/) 

 Visualizadores/acessos à página web do projeto, equivalendo a um total de 710 

visitantes (http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/)   

 Participantes no Seminário Final do projeto, com cerca de 40 participantes em sala e on-

line, entre investigadores, proprietários e outros interessados. 

https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
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2.3.5 Identificação das Tipologias de Difusão de Resultados Realizadas2 

 Introdução de conteúdos no site do projeto (http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/), o 

que resultou num total de 11 411 visitas e de 2 878 visitantes durante a vigência do 

projeto (Figura 19): 

 

Figura 19. Estatísticas de visualização do site do projeto ECOMONTADO XXI) 

 Introdução de conteúdos e atualização permanente da página Facebook do projeto 

(https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/) com um total de 538 seguidores; 

 Realização de apresentações no âmbito de 2 Tertúlias do Montado organizadas pela U. 

Évora/ICAAM em 2018; 

 Organização do evento de disseminação da técnica Keyline - Visita de campo à Herdade 

das Defesinhas (21 Março 2019) – ANEXO 7.1; 

 Elaboração de um poster intitulado “ECOMONTADO XXI - Agroecology applied to the 

design of the new Montado - PDR2020-101-FEADER-03114”, e apresentado no âmbito 

das Jornadas Med 2019 - Mediterranean Institute for Agriculture, Environment andn 

Development – Figura 31 

 Divulgação de notícias na Newsletter da Universidade de Évora e na imprensa de grande 

divulgação (evidências no capítulo 6); 

 Entrevista dada ao jornal Expresso que saiu no Caderno Especial sobre alimentação e 

sustentabilidade (evidências no capítulo 0). 

 Entrevista dada à EPI-AGRI e resultou num artigo da Newsletter desta instituição 

(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/awp2020-press-10-

soil_final.pdf) 

 Participação no Seminário Final de apresentação de resultados (Figura 13) com 

discussão com outros proprietários e investigadores, realizado no dia 15 de Dezembro 

de 2021 e com a presença de 22 pessoas no local e 57 pessoas em formato online, entre 

investigadores, proprietários técnicos de associações florestais. 

                                                           
2 As evidências destas tipologias de difusão encontram-se no capítulo 6. 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
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 Elaboração das fichas técnicas “ECOMONTADO XXI - Perspetiva do Proprietário 

Implementação do Projeto” e “ECOMONTADO XXI - Recuperação de solos através da 

Agroecologia”. Estas estão disponível online nos sites da Associação de Produtores 

Florestais de Coruche e Limítrofes e no site e página de Facebook do projeto, tendo sido 

feita também uma impressão de 200 exemplares de cada folheto. Esta informação 

estará também disponível no manual técnico do qual serão feitos 500 exemplares em 

papel. 

 Participação no encontro EIP-AGRI Seminar “Healthy soils for Europe: sustainable 

management through knowledge and practice”, que decorreu online nos dias 13 e 14 

de Abril de 2021 sob a organização da Parceria Europeia de Inovação para a 

Produtividade e Sustentabilidade Agrícola (EIP AGRI), onde o projeto foi apresentado e 

posto a discussão. O evento que decorreu online, dedicou-se à troca de soluções práticas 

para os problemas de saúde do solo e à discussão do que precisa ser feito para que as 

explorações agrícolas possam resolvê-los. 

 Participação no webinar “Meia-hora de bom ambiente” no dia 17 de Junho, organizado 

pela associação ambientalista ZERO e transmitido pelo Facebook. 

2.3.6 Conclusões do Plano de Acompanhamento e Avaliação 

A equipa da Universidade de Évora (ICAAM – MED), responsável pela recolha periódica de dados 

com vista à monitorização dos indicadores estabelecidos, efetuou visitas periódicas às parcelas 

de experimentação delimitadas na Herdade do Freixo do Meio e na Herdade da Machoqueira 

do Grou. 

Não obstante o facto da sociedade da Herdade da Machoqueira não ter implementado o projeto 

de Keyline na área de experimentação no ano 2018, a Universidade de Évora (ICAAM/MED) 

procedeu à recolha mensal dos dados necessários para a definição dos indicadores de 

monitorização em situação de controlo nas parcelas instaladas na Herdade da Machoqueira. 

Durante o desenvolvimento do projeto chegou-se à conclusão que a monitorização do 

crescimento das árvores não possibilitava a obtenção de resultados significativos dado o lento 

crescimento das mesmas face ao tempo de monitorização disponível (um ano sem keyline e um 

ano com keyline) e porque, em algumas parcelas, as árvores pequenas foram sistematicamente 

mordiscadas pelos animais que frequentam as mesmas. 

Desta forma este acompanhamento foi posto de parte, tendo sido substituído por uma avaliação 

das preferências de paisagem, por forma a avaliar o impacto do Keyline sobre a paisagem 

observada por todos quantos a utilizam. 

As atividades desenvolvidas no Plano de Acompanhamento e Monitorização foram ultimadas 

até ao final do ano de 2021, tendo sido executadas todas as tarefas previstas no plano de ação, 

nomeadamente: 

5. Monitorização das áreas intervencionadas 

5.1 Definição do Plano de avaliação e de monitorização; 

5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização identificados 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_sem_soil_speakerscv_final20210417.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_sem_soil_speakerscv_final20210417.pdf
https://www.facebook.com/ZEROasts/videos/1133823553786269
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5.4 Ajustamento dos indicadores de monitorização aos resultados obtidos 

6. Avaliação da metodologia aplicada   

6.1 Avaliação dos resultados do projeto: impactos sociais, ambientais e económicos; 

6.2 Replicação da técnica da Keyline em outras áreas de montado degradadas alvo 

de restauro, incluindo povoamentos/montados já existentes 

2.3.7 Articulação entre as entidades que integram o Grupo Operacional 

A articulação entre as entidades integrantes do Grupo Operacional foi boa, dentro das limitações 

das empresas para implementarem o projeto. O Keyline acabou por ser instalado bastante tarde 

possibilitando termos apenas leituras de um ano com Keyline, em vez de ter leituras de um 

acúmulo de vários anos de Keyline. Tirando esse aspeto toda a coordenação foi fluida e correu 

bem. A APFC, responsável pela publicação das fichas técnicas e do manual, coordenou-se de 

forma exemplar com a universidade, para um resultado final rigoroso, fluido e de grande 

qualidade. 

2.3.8 Conclusões sobre o Projeto Desenvolvido e Perspetivas Futuras 

Deste projeto tiraram-se inúmeras aprendizagens. 

O sistema de Keyline e agroecologia para implementação do Novo Montado revelou-se 

adequado em algumas situações e menos adequado noutras, pelo que o mesmo deverá ser 

aplicado com adaptações, em locais específicos das explorações. Assim, conforme descrito no 

Manual Técnico, após os vários anos de intervenção, observou-se uma sobrevivência 

preferencial das árvores plantadas e germinadas nas zonas de meia encosta orientadas a norte 

e a este. Nas zonas de topo e de baixa ocorreu elevada mortalidade, tanto por se manterem as 

condições de forte exposição solar e ao vento, nas zonas de topo, como por se manter o elevado 

encharcamento, nas zonas de baixa. Dado o elevado teor em argila dos solos de uma das 

parcelas, a drenagem deficiente das zonas de baixa não foi devidamente solucionada pelo 

Keyline, levando ao encharcamento das raízes de algumas das plantas instaladas. No entanto a 

produção de biomassa vegetal nas zonas da entrelinha, foi aumentando de ano para ano, o que 

poderá dever-se tanto às atividades sistemáticas de sementeira em algumas linhas, como a um 

efeito corretivo sobre a humidade do solo resultante da instalação das linhas de Keyline.  

Deste modo, a opção mais eficaz teria correspondido a uma solução de compromisso, com 

marcação de Keylines nas zonas de meia encosta e recuperação das linhas de água nas zonas de 

drenagem marcadamente deficiente. Também se considera que esta técnica poderá revelar-se 

mais eficaz onde não haja necessidade de repetir as operações agrícolas com tanta regularidade, 

nomeadamente em zonas de pastagens ou para a instalação definitiva de certas culturas onde 

o trator não tenha de passar posteriormente com frequência, uma vez que as linhas de keyline, 

não sendo paralelas entre si, dificultam a execução de trabalhos agrícolas com recurso a trator. 

Já a aplicação das técnicas propostas pela agroecologia, nomeadamente o “mulch”, a adubação 

verde, a sementeira e plantação intensivas de diferentes espécies da região, revelaram-se 

interessantes do ponto de vista de sobrevivência das árvores e acréscimo de coberto na parcela. 
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Dos indicadores avaliados, aquele que demonstrou resultados mais claros foi a humidade do 

solo medida mensalmente nos tubos instalados nas parcelas. 

As variações na qualidade e quantidade da pastagem respondem, embora não de forma muito 

clara, às alterações na humidade do solo. A qualidade do solo também mostra variações que 

poderão resultar de uma multitude de fatores, nomeadamente as variações da humidade no 

solo, mas também o número de operações culturais efetuadas, o crescimento mais ou menos 

expressivo da biomassa da pastagem, as variações de pH do solo, entre outros fatores. 

No caso deste Grupo Operacional só foi possível obter um ano de leituras antes da instalação do 

Keyline e um ano após a sua instalação, pelo que os valores obtidos não foram muito 

consistentes e significativos. Uma vez que os processos do solo são lentos, a monitorização por 

vários anos do sistema Keyline, com remarcação anual, por via dos seus impactos ao nível da 

constituição do solo, humidade e da quantidade e qualidade da pastagem, poderia dar 

resultados mais expressivos e eventualmente permitiria identificar relações causais entre 

diferentes fatores. 

Tal como aconteceu com a entidade coordenadora do grupo operacional (SAFM), também a 

Universidade de Évora optou por não prolongar o projeto por mais um ano, através da 

solicitação da prorrogação do plano de ação para obtenção de pelo menos mais um ano de 

leituras, uma vez que o orçamento alocado ao projeto estava praticamente todo executado, não 

havendo assim disponibilidade de verbas para suportar mais um ano de desenvolvimento do 

projeto. 

 

A divulgação que foi feita da técnica, ao longo do mesmo, possibilitou o despertar de interesse 

junto de inúmeros atores e proprietários que nos foram contactando. As fichas técnicas e o 

manual produzidos permitem responder a muitas das questões colocadas por estes, mas uma 

vez que o bolseiro contratado pela universidade já não se encontra na mesma, já não é possível 

a esta dar apoio a todos quanto a procuram para obter esclarecimentos extra sobre este sistema 

e este grupo operacional. 

 

No Manual Técnico “A Agroecologia aplicada ao design do montado novo” produzido no âmbito 

deste projeto descrevem-se com mais pormenor e evidência as tarefas desenvolvidas, os 

resultados obtidos e as conclusões dobre o projeto ECOMONTADO XXI. 
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2.4 Herdade da Machoqueira do Grou, CRL (HMG) 

2.4.1 Ponto de Situação do Desenvolvimento das Tarefas Inicialmente Previstas 

Uma vez que o termo de aceitação do projeto só foi assinado em 26/07/2018, o parceiro 

Herdade da Machoqueira do Grou, CRL optou por não executar nenhuma ação no decorrer do 

ano de 2018, tendo reajustado o seu cronograma de execução para implementar o constante 

no plano de ação nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

Desta forma, das tarefas inicialmente previstas no Plano de Ação, o parceiro HMG executou as 

seguintes tarefas: 

Ano de Intervenção Descrição das Ações 

2018 
O parceiro Herdade da Machoqueira do Grou, CRL optou por não 

executar nenhuma ação no decorrer do ano de 2018 

2019 

 foram delimitadas as duas parcelas de experimentação na Herdade 

da Machoqueira, tendo sido instalados os tubos para medição de 

humidade do solo e efetuadas medições regulares dos parâmetros 

identificados pelo ICAAM (Figura 20). 

 foram igualmente solicitados orçamentos para a implementação do 

projeto Keyline nas duas parcelas, mas até 31/12/2019 não tinha 

ainda sido adjudicada a execução das tarefas constantes no plano 

de ação. 

2020 

 aquisição de serviços técnicos especializados para realização do 

levantamento topográfico e estabelecimento do projeto de Keyline 

para a Herdade da Machoqueira do Grou 

 foram implementadas as linhas de Keyline nas duas parcelas de 

experimentação localizadas na Herdade da Machoqueira, tendo 

sido mantidos os tubos para medição de humidade do solo e 

efetuadas as medições regulares dos parâmetros identificados pelo 

ICAAM. 

2021 

 Preparação de conteúdos para o relatório anual de 2020; 

 A cooperativa agrícola Herdade da Machoqueira do Grou, CRL 

esteve representada pela Associação de Produtores Florestais do 

Concelho de Coruche e Limítrofes (APFC) numa reunião on-line que 

decorreu a 1 de outubro de 2021, realizada entre a entidade líder 

de projeto e todos os parceiros do projeto, cujo objetivo principal 

foi definir uma estratégia para a execução dos materiais de 

divulgação - cinco fichas técnicas e um Manual técnico; 

 Acompanhamento por parte dos funcionários da herdade da 

Machoqueira do Grou de todos os trabalhos de campo realizados 

pela investigadora da Universidade de Évora, na herdade da 
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Machoqueira do Grou. Nas duas parcelas de experimentação 

localizadas na herdade, durante o ano de 2021, foram mantidos os 

tubos para medição de humidade do solo e realizadas as medições 

regulares dos parâmetros identificados pela Universidade de Évora. 

Para além disso foram também efetuadas colheitas de biomassa de 

pastagem e a recolha de solos para análises de terras. Após 

conclusão das medições previstas foram removidos os tubos de 

leitura de humidade do solo 

 

 

Figura 20. Localização dos tubos de medição de humidade do solo nas parcelas n.º 4 e 5. 

As datas das visitas de campo realizadas durante o ano de 2021 e as respetivas tarefas 

executadas em cada saída de campo estão detalhadas no quadro em baixo. 

Data da visita Tarefas desenvolvidas 

18/01/2021 

Apoio à medição da humidade do solo 
22/02/2021 

24/03/2021 

05/04/2021 

07/04/2021 Apoio à colheita de biomassa de pastagem 

09/04/2021 Apoio à colheita de amostra de solos 

23/04/2021 
Apoio à medição da humidade do solo 

28/05/2021 
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22/06/2021 

13/10/2021 
Apoio à remoção de tubos de leitura de humidade 

27/10/2021 

 

2.4.2 Obtidos em Cada Tarefa 

No âmbito da tarefa 2 Levantamento topográfico do 

terreno foi efetuado o estudo da topografia e 

nivelamento do terreno, para posterior desenho do 

projeto Keyline nas parcelas de Herdade da Machoqueira 

(Figura 21). 

 

 

 

Figura 21. Resultado do levantamento topográfico efetuado 

na Herdade da Machoqueira do Grou. 

 

Os resultados obtidos na área de experimentação da HMG consistiram na implementação das 

linhas de Keyline nas duas parcelas (Figura 22) e na monitorização das medições de humidade 

do solo dos tubos de medição já instalados, assim como na recolha de biomassa viva em 

quadrados de 25 cm2 de área, assim como na colheita de amostras de solos para análises de 

terras e na remoção dos tubos de leitura da humidade do solo (operações da responsabilidade 

da Universidade de Évora com apoio da Herdade da Machoqueira do Grou). 

  

Figura 22. Implementação das linhas de Keyline na Herdade da Machoqueira do Grou. 

 

Os trabalhos previstos para este parceiro no plano de ação foram totalmente executados, 

embora tenha havido apenas um ano de monitorização das áreas intervencionadas. 
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2.4.3 Constrangimentos e Riscos sentidos  

Foram sentidos constrangimentos na sequência da demora na análise e pagamento das 

despesas já consideradas em pedido de pagamento. 

O trabalho de levantamento topográfico e de elaboração do projeto de Keyline não foi 

adjudicado durante o ano de 2019, o que levou ao ajustamento do cronograma constante no 

plano de ação, sendo que as operações afetas ao parceiro Herdade da Machoqueira do Grou, 

CRL, só foram efetivamente executadas a partir de 2020, tendo sido necessário reajustar o seu 

cronograma de execução para implementar o constante no plano de ação nos anos que se 

seguiram. 

Apesar do parceiro HMG não ter adquirido o arado de Yeomans, conforme previsto na 

candidatura, tal não inviabilizou a execução plena do projeto, uma vez que quer a instalação do 

projeto de Keyline como a manutenção das linhas de Keyline foram efetuadas com meios 

próprios (trator) e recorrendo ao empréstimo do arado adquirido pelo parceiro e líder do grupo 

operacional SAFM. 

2.4.4 Identificação e Quantificação dos Destinatários de Cada Tarefa 

Os beneficiários do projeto/ público-alvo são: 

 Sociedade Agrícola do Freixo do Meio; 

 Parceiros envolvidos no projeto; 

 Produtores agroflorestais e suas organizações associativas; 

 Partes interessadas intervenientes no projeto; 

 Produtores agroflorestais das regiões onde se implantaram as parcelas de 

experimentação; 

 Comunidade científica; 

 Participantes no Workshop final do projeto (presencialmente cerca de 30 pessoas e 

público on-line); 

 Fileiras associadas às intervenções implementadas (cortiça, mel, carne, plantas 

aromáticas,…) 

2.4.5 Identificação das Tipologias de Difusão de Resultados Realizadas 

Neste campo não houve nada a reportar. 

2.4.6 Conclusões do Plano de Acompanhamento e Avaliação 

As parcelas da Herdade da Machoqueira do Grou apenas permitiram a recolha de resultados 

necessários ao plano de avaliação e de monitorização durante os anos 2020 e 2021, recolha essa 

sob a responsabilidade da Universidade de Évora. 

Conforme descrito anteriormente, a HMG acompanhou os técnicos da UE/ICAAM na execução 

das tarefas referentes à monitorização das áreas intervencionadas, tendo efetuado a 

manutenção das linhas de Keyline com recursos próprios, através do empréstimo do arado de 

Yeomans adquirido pela SAFM. 
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No decorrer do ano de 2021 foi realizada uma reunião on-line a 1 de outubro de 2021, entre a 

entidade líder de projeto e todos os parceiros do projeto, cujo objetivo principal foi definir uma 

estratégia para a execução das 5 fichas técnicas e do Manual técnico. A cooperativa agrícola 

Herdade da Machoqueira do Grou, CRL esteve representada nessa reunião pela APFC (entidade 

parceira do projeto), da qual é associado. 

Em 15 de dezembro de 2021 foi realizado presencialmente o Workshop final do projeto, com 

apresentação da metodologia seguida e os resultados finais do projeto. 

2.4.7 Articulação entre as entidades que integram o Grupo Operacional 

Foi articulado entre a Herdade da Machoqueira do Grou, CRL e a Universidade de Évora o 

acompanhamento por parte dos funcionários da herdade da Machoqueira do Grou de todos os 

trabalhos de campo realizados pela investigadora da Universidade de Évora afeta ao projeto, 

aquando das visitas à herdade. 

2.4.8 Conclusões sobre o Projeto Desenvolvido e Perspetivas Futuras 

O plano de ação foi implementado em duas parcelas na Herdade da Machoqueira do Grou, 

tendo sido desenvolvidas várias tarefas a cargo da Universidade de Évora, de forma a 

monitorizar essas parcelas. 

A Herdade da Machoqueira do Grou acompanhou sempre a investigadora da Universidade de 

Évora no trabalho de campo desenvolvido na propriedade. 

Deste modo, conforme descrito no Plano de Ação do projeto, a Herdade da Machoqueira do 

Grou participou nas seguintes tarefas: 

1. Definição e Caracterização das áreas de experimentação 

2. Levantamento topográfico do terreno (através de aquisição de serviços) 

3. Definição do projeto concreto para as áreas de estudo (através de aquisição de serviços) 

4. Implementação do projeto no terreno (com recursos próprios) 

5. Monitorização das áreas intervencionadas (com recursos próprios) 

Os trabalhos de levantamentos topográficos e definição do projeto Keyline específico para as 

parcelas de intervenção foram efetuados com aquisição de serviços técnicos especializados. 

Contudo, contrariamente ao previsto no plano de ação, a Herdade da Machoqueira do Grou 

executou as tarefas de implementação do projeto no terreno e de monitorização das áreas 

intervencionadas com recurso a meios próprios (trator), e através do empréstimo do arado de 

Yeomans adquirido pela Sociedade Agrícola do Freixo do Meio (SAFM). Estes trabalhos foram 

acompanhados e coordenados por um técnico da HMG, conforme previsto na candidatura. 

No ANEXO 7.4 mostra-se uma declaração comprovativa da execução das tarefas indicadas no 

Plano de Ação. 

No Manual Técnico “A Agroecologia aplicada ao design do montado novo” produzido no âmbito 

deste projeto descrevem-se com mais pormenor e evidência as tarefas desenvolvidas, os 

resultados obtidos e as conclusões dobre o projeto ECOMONTADO XXI. 
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3 CRONOGRAMA 

As operações previstas para serem realizadas em 2021 foram executadas conforme o cronograma previso, pelo que o cronograma de intervenções do plano 

de ação foi cumprido conforme o planeado. 

 

Figura 23. Cronograma das fases que compõem o plano de ação e respetivos responsáveis. 

Custos Diretos Ações Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Trabalhos preparatórios para criação do G.O.  SAFM

Preparação do Plano de Ação  SAFM

Coordenação e Dinamização do G.O.

Acompanhamento e Avaliação do Plano de Ação

1. Definição e Caracterização das áreas de experimentação  APFC

1.1 Identificação das parcelas de experimentação  APFC

1.2 Caracterização edáfica e ecológica das áreas experimentais  APFC  APFC

2. Levantamento topográfico do terreno  SAFM

2.1 Estudo da topografia e nivelamento do terreno;  SAFM

2.2 Levantamento de todas as estruturas existentes (estradas, charcas, edifícios, árvores, etc.).  SAFM

3. Definição do projeto concreto para as áreas de estudo  SAFM HM

3.1 Definição dos pontos-chave "Keypoint"  SAFM HM

3.2 Definição das linhas Keyline  SAFM HM

3.3 Desenho do projeto de Keyline específico para as áreas do projeto  SAFM HM

3.4 Definição do plano de barragens - pontos de acumulação e retenção da água  SAFM HM

3.5 Definição dos espaços de uso florestal e uso agropecuário  SAFM HM

4. Implementação do projeto no terreno  SAFM HM

4.1 Aquisição de arado de Yeomans para implementação do projeto no terreno  SAFM HM

4.2 Implementação do projeto Keyline nas várias parcelas segundo o delineamento experimental definido  SAFM HM

5. Monitorização das áreas intervencionadas

5.1 Plano de avaliação e de monitorização a médio-longo prazo ICAAM

5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização identificados

5.3 Manutenção das Keyline através da passagem periódica do arado YEOMANS no terreno  SAFM  SAFM SAFM/ HM

5.4 Ajustamento dos indicadores de monitorização aos resultados obtidos

6. Avaliação da metodologia aplicada

6.1 Avaliação dos resultados do projeto: impactos sociais, ambientais e económicos;

6.2 Replicação da técnica da Keyline em outras áreas de montado degradadas alvo de restauro  ICAAM

7. Plano de divulgação dos resultados do projeto

7.1 Divulgação da metodologia e das bases conceptuais associadas às técnicas aplicadas no projeto  ICAAM

7.2 Divulgação dos resultados obtidos - ações de divulgação e demonstração  APFC

C. Implementação do Plano de 

Ação

 ICAAM 

 ICAAM 

 ICAAM 

D. Plano de Demonstração e 

Divulgação
 APFC

 ICAAM

A. Criação do Grupo 

Operacional

B. Coordenação e Dinamização 

do GO

 SAFM

 SAFM
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4 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

À data de 31 de Dezembro de 2020, o plano de ação do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI apresentava uma taxa de execução de 86% do investimento 

elegível aprovado, conforme se mostra no quadro seguinte. 

Quadro 2. Execução Financeira do projeto por parceiro e por rúbrica de despesa aprovada. 

Designação 
das 

Entidades 
Ações Rúbrica de Despesa 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (€) 

Investimento Elegível Realizado Taxa de 
Execução 

(%) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

SAFM 
Criação do Grupo 

Operacional 
Despesas com pessoal 2 678,46 € 2 678,46 €  -   € -   € -   € 2 678,46 € 100% 

SAFM 
Criação do Grupo 

Operacional 
Aquisição de Serviços 

Técnicos Especializados 
11 242,41 €  11 061,53 € 180,88 € -   € -   € 11 242,41 € 100% 

SAFM 
Coordenação e Dinamização 

do Grupo Operacional 
Despesas com pessoal 17 522,34 € 3 377,27 € 1 611,23 € 3 512,83 € 3 355,99 € 3 251,45 € 15 108,77 € 86% 

SAFM 
Coordenação e Dinamização 

do Grupo Operacional 
Aquisição de Serviços 

Técnicos Especializados 
24 240,25 € 4 848,06 € 4 848,05 € 4 848,05 € 4 848,05 € 4 848,05 € 24 240,26 € 100% 

SAFM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Despesas com pessoal 28 606,78 € 5 127,62 € 2 497,32 € 5 671,41 € 5 671,41 € 5 671,41 € 24 639,16 € 86% 

SAFM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Aquisição de Serviços 

Técnicos Especializados 
38 100,00 € 3 800,00 € 1 554,00 € 29 195,01 € 2 100,00 € 1 450,99 € 38 100,00 € 100% 

SAFM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Máquinas e 

equipamentos 
2 403,00 €  2 403,00 € -   € -   € -   € 2 403,00 € 100% 

SAFM Despesas Gerais 
Custos simplificados 

(3%) 
1 164,43 € 266,81 € 98,02 € 219,11 € 215,37 € 212,88 € 1 012,19 € 87% 

APFC 
Implementação do Plano de 

Ação 
Custos com pessoal 10 010,08 € 8 585,31 € 355,06 € 312,52 € 312,52 € 444,67 € 10 010,08 € 100% 

APFC 
Implementação do Plano de 

Ação 

Deslocações, 
Alojamento, Ajudas de 

custo 
279,88 €  8,25 € 8,25 € 8,25 € 39,82 € 64,57 € 23% 

APFC 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Material de divulgação 7 026,70 €   -   € -   € 6 314,00 € 6 314,00 € 90% 
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Designação 
das 

Entidades 
Ações Rúbrica de Despesa 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (€) 

Investimento Elegível Realizado Taxa de 
Execução 

(%) 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

APFC 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Organização de Ações 1 112,70 €   -   € -   € -   € -   € 0% 

APFC Despesas Gerais 
Custos simplificados 

(3%) 
274,84 € 256,94 € 9,76 € 9,76 € 9,76 €  286,21 € 104% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Custos com pessoal 98 294,45 €  8 163,96 € 29 873,08 € 30 310,31 € 31 199,62 € 99 546,97 € 101% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 

Deslocações, 
Alojamento, Ajudas de 

custo 
7 773,14 €  302,75 € 2 652,73 € 1 937,05 € 1 905,69 € 6 798,22 € 87% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Aquisição de Serviços 

Técnicos especializados 
31 596,38 €  3 230,00 € -   € 15 313,52 € -   € 18 543,52 € 59% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Máquinas e 

equipamentos 
8 916,74 €  8 916,74 € -   €  2 815,83 € 11 732,57 € 132% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Programas informáticos 720,78 €  720,78 € -   €  -   € 720,78 € 100% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Bibliografia técnica 441,51 €  441,51 € -   €  36,92 € 478,43 € 108% 

U.E-ICAAM 
Implementação do Plano de 

Ação 
Consumíveis -   €     9 774,27 € 9 774,27 €  

U.E-ICAAM 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Material de divulgação 2 632,20 €   61,50 €  2 246,00 € 2 307,50 € 88% 

U.E-ICAAM Despesas Gerais 
Custos simplificados 

(3%) 
2 942,49 €   363,38 € 281,21 € 2 297,90 € 2 942,49 € 100% 

Herd. 
Machoqueira 

Implementação do Plano de 
Ação 

Aquisição de Serviços 
Técnicos especializados 

38 100,00 €    800,00 €  800,00 € 2% 

Herd. 
Machoqueira 

Implementação do Plano de 
Ação 

Máquinas e 
equipamentos 

2 403,00 €      -   € 0% 

 TOTAL  338 482,56 € 28 940,47 € 46 221,96 € 76 908,50 € 65 163,44 € 72 509,50 € 289 743,87 € 86% 
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A execução financeira do projeto por rubrica de decisão mostra-se no quadro seguinte. A rúbrica com maior taxa de execução diz respeito à criação do Grupo 

Operacional, com 100% de execução, seguida da rúbrica de Despesas Gerais com 96,8% e da rúbrica de Coordenação e Dinamização do Grupo Operacional 

com 94,2% de taxa de execução. 

Quadro 3. Execução financeira do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI por Rubrica de Decisão 

Ações 
Investimento Elegível 

Aprovado (€) 
Investimento Elegível 

Realizado (€) 
Taxa de Execução 

(%) 

Criação do Grupo Operacional 13 920,87 € 13 920,87 € 100,0% 

Coordenação e Dinamização do Grupo Operacional 41 762,59 € 39 349,03 € 94,2% 

Implementação do Plano de Ação 267 645,74 € 223 611,57 € 83,5% 

Plano de Demonstração e Divulgação 10 771,60 € 8 621,50 € 80,0% 

Despesas Gerais 4 381,76 € 4 240,89 € 96,8% 

 338 482,56 € 289 743,87 € 85,6% 
 

A execução financeira do projeto por parceiro do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI mostra-se no quadro seguinte. Os parceiros SAFM (líder) e U.E - 

ICAAM são os que apresentam maior taxa de execução (cerca de 95% e 100%, respetivamente). 

Quadro 4. Execução financeira do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI por Parceiro do GO. 

Parceiros do GO 
Investimento Elegível Aprovado 

(€) 
Investimento Elegível Realizado 

(€) 
Taxa de Execução 

(%) 

SAFM 125 957,67 € 119 424,26 € 94,8% 

APFC 18 704,20 € 16 674,86 € 89,2% 

U.E-ICAAM 153 317,69 € 152 844,75 € 99,7% 

Herd. Machoqueira 40 503,00 € 800,00 € 2,0% 

TOTAL 338 482,56 € 289 743,87 € 85,6% 
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5 DESVIOS 

Os desvios observados na execução financeira justificam-se sobretudo pela demora na aprovação da candidatura, com o consequente atraso referente à 

disponibilização e assinatura dos termos de aceitação de cada parceiro, assim como com a demora na análise e pagamento das despesas já consideradas em 

pedidos de pagamento. 

No que respeita ao parceiro APFC, a Implementação do plano de demonstração e divulgação - Produção ou aquisição de material - edição e produção de 

brochuras de divulgação dos resultados finais do projeto foi realizada no ano 5 – 2021. Inicialmente estava previsto a produção de 1 ficha técnica por ano 

(2017 a 2021) e apenas em 2021 foram produzidas as 5 fichas técnicas – cuja edição e produção esteve a cargo da APFC. Esta situação deveu-se ao tratamento 

dos dados e obtenção de resultados apenas ter ocorrido em 2021, na sequência dos quais foram disponibilizados os conteúdos para a edição e produção das 

fichas técnicas. 

De referir, que ao contrário do que inicialmente estava definido no plano de ação para o parceiro Herdade da Machoqueira do Grou, CRL, na rubrica 

“Implementação do Plano de Ação”, e na rubrica de despesa “Máquinas e Equipamentos”, a Herdade da Machoqueira do Grou não adquiriu qualquer 

equipamento ou máquina no âmbito do projeto, tendo a implementação do plano de ação sido efetuada com recurso a meios prórios. 

Quadro 5. Desvios na execução financeira 

Designação 
das 

Entidades 
Ações Rúbrica de Despesa 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (€) 
Por executar Desvios Justificação dos desvios 

SAFM Criação do Grupo Operacional Despesas com pessoal 2 678,46 € -   € 0%  

SAFM Criação do Grupo Operacional 
Aquisição de Serviços Técnicos 

Especializados 
11 242,41 € -   € 0%  

SAFM 
Coordenação e Dinamização do 

Grupo Operacional 
Despesas com pessoal 17 522,34 € 2 413,57 € 14% 

Desvio justificado por imputação a outros projetos 
nomeadamente ao projeto LIFE Montado ADAPT 

SAFM 
Coordenação e Dinamização do 

Grupo Operacional 
Aquisição de Serviços Técnicos 

Especializados 
24 240,25 € -   € 0%  

SAFM Implementação do Plano de Ação Despesas com pessoal 28 606,78 € 3 967,62 € 14% 
Desvio justificado por imputação a outros projetos 
nomeadamente ao projeto LIFE Montado ADAPT 

SAFM Implementação do Plano de Ação 
Aquisição de Serviços Técnicos 

Especializados 
38 100,00 € -   € 0%  
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Designação 
das 

Entidades 
Ações Rúbrica de Despesa 

Investimento 
Elegível 

Aprovado (€) 
Por executar Desvios Justificação dos desvios 

SAFM Implementação do Plano de Ação Máquinas e equipamentos 2 403,00 € -   € 0%  

SAFM Despesas Gerais Custos simplificados (3%) 1 164,43 € 152,24 € 13%  

APFC Implementação do Plano de Ação Custos com pessoal 10 010,08 € -   € 0%  

APFC Implementação do Plano de Ação 
Deslocações, Alojamento, 

Ajudas de custo 
279,88 € 215,31 € 77%  

APFC 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Material de divulgação 7 026,70 € 712,70 € 10%  

APFC 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Organização de Ações 1 112,70 € 1 112,70 € 100%  

APFC Despesas Gerais Custos simplificados (3%) 274,84 € -   € 0%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação Custos com pessoal 98 294,45 € -   € 0%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação 
Deslocações, Alojamento, 

Ajudas de custo 
7 773,14 € 974,92 € 13%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação 
Aquisição de Serviços Técnicos 

especializados 
31 596,38 € 13 052,86 € 41% 

Parte da verba de aquisição de serviços técnicos 
especializados aprovado constituiu consumíveis 

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação Máquinas e equipamentos 8 916,74 € -   € 0%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação Programas informáticos 720,78 € -   € 0%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação Bibliografia técnica 441,51 € -   € 0%  

U.E-ICAAM Implementação do Plano de Ação Consumíveis -   € -   €  Corresponde à componente de aq. serviços 
técnicos especializados não executada 

U.E-ICAAM 
Plano de Demonstração e 

Divulgação 
Material de divulgação 2 632,20 € 324,70 € 12%  

U.E-ICAAM Despesas Gerais Custos simplificados (3%) 2 942,49 € -   € 0%  

Herd. 
Machoqueira 

Implementação do Plano de Ação 
Aquisição de Serviços Técnicos 

especializados 
38 100,00 € 37 300,00 € 98% 

A implementação do plano de ação foi realizada 
com meios próprios. 

Herd. 
Machoqueira 

Implementação do Plano de Ação Máquinas e equipamentos 2 403,00 € 2 403,00 € 100% 
Não foram adquiridas quaisquer máquinas ou 

equipamentos. 
 TOTAL  338 482,56 € 48 738,69 € 14%  
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6 PUBLICAÇÕES E EVENTOS 

Neste último ponto mostram-se algumas publicações e eventos referentes ao Grupo 

Operacional ECOMONTADO XXI, resultando do processo de divulgação desencadeada quer pela 

equipa do Grupo Operacional, como pela plataforma da Rede Rural Nacional. 

6.1 Eventos 

6.1.1 Quarta reunião da RAIN portuguesa do projeto AFINET 

http://www.eurafagroforestry.eu/pt-pt/afinet/events-news/quarta_reunio_RAIN_em_lisboa 

A quarta reunião da Rede Regional de Inovação Agroflorestal Portuguesa ocorreu no dia 27 de 

Fevereiro de 2019 no Instituto Superior de Agronomia (ISA) em Lisboa. 

A reunião, que contou com 35 participantes, iniciou-se com um breve resumo das atividades do 

projeto nos últimos seis meses, e uma apresentação dos primeiros materiais de disseminação 

por Joana Amaral Paulo (CEF/ISA). 

Alfredo Sendim (Soc. Ag. Freixo do Meio) apresentou o grupo operacional ECOMONTADO XXI – 

A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo, falando também sobre a importância da 

agroecologia nos dias de hoje e como a sua exploração está a aplicar os seus conceitos. 

 

Figura 24. Divulgação da quarta reunião da RAIN portuguesa do projeto AFINET (ISA, 27 Fevereiro 

2019) 

http://www.eurafagroforestry.eu/pt-pt/afinet/events-news/quarta_reunio_RAIN_em_lisboa
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6.1.2 FICOR 2019 

O Grupo Operacional teve ainda participação no Seminário “I&D em Sobreiro – Grupos 

Operacionais”, organizado pelo Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, no âmbito da 

FICOR – Feira Internacional da Cortiça de Coruche 2019. 

 

Figura 25. Programa do Seminário “I&D em Sobreiro – Grupos Operacionais” 

6.1.3 Feira Nacional de Agricultura 2019 

https://www.agroportal.pt/wp-content/uploads/12-JUN-Semin%C3%A1rio-Alterac%C3%B5es-

Clim%C3%A1ticas.pdf 

Participação nas Conversas de Agricultura de dia 12 de Junho, subordinado ao tema “Alterações 

Climáticas e o Futuro do Sector Agroflorestal”, e apresentação da comunicação “ECOMONTADO 

XXI – A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo” 

 

https://www.agroportal.pt/wp-content/uploads/12-JUN-Semin%C3%A1rio-Alterac%C3%B5es-Clim%C3%A1ticas.pdf
https://www.agroportal.pt/wp-content/uploads/12-JUN-Semin%C3%A1rio-Alterac%C3%B5es-Clim%C3%A1ticas.pdf
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6.1.4 III Saída de Campo – Visita à Herdade das Defesinhas 

Visita realizada em 21 de março de 2019, desenvolvida no âmbito das atividades dinamizadas 

pelas Tertúlias do Montado da Universidade de Évora, e que foi sugerida pelo parceiro ICAAM – 

MED no âmbito da divulgação do projeto ECOMONTADO XXI. 

 

Figura 26. Programa do evento “Visita à Herdade das Defesinhas” (Elvas, 21 março 2019) 

 

   

Figura 27. Fotografias da Visita à Herdade das Defesinhas (21 de Março 2019) 

 

O relatório desta visita apresenta-se no ANEXO 7.1. 
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6.1.5 Prémios Notáveis Agro Santander 2020 

O projeto ECOMONTADO XXI recebeu a Menção Honrosa nos Prémios Notáveis Agro Santander 

2020, na categoria Sustentabilidade. 

https://www.facebook.com/freixodomeio/videos/902204060269356 

 

Figura 28. Identificação do projeto ECOMONTADO na categoria Sustentabilidade dos Prémios Notáveis 

Agro Santander 2020. 

 

6.1.6 Press article PEI-AGRI | Melhorar os solos nos ecossistemas do Montado 

português |Fevereiro 2021 

A Parceria Europeia de Inovação - PEI-AGRI, publicou o artigo sobre “Melhorar os solos nos 

ecossistemas do Montado português”. A publicação faz destaque ao Grupo Operacional 

Português Ecomontado XXI um dos projetos inovadores que procura encontrar uma solução 

para os desafios que enfrenta devido às alterações climáticas. 

O projeto está a estudar a implementação de uma nova prática de gestão florestal com vista à 

recuperação do ecossistema montado utilizando técnicas de restauro dos ecossistemas 

resultantes dos conceitos de Permacultura e Agroecologia, nomeadamente o sistema de 

planeamento em Keyline, para uma gestão integrada dos recursos solo e água. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/awp2020-press-10-soil_final.pdf 

https://www.facebook.com/freixodomeio/videos/902204060269356
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/awp2020-press-10-soil_final.pdf
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Figura 29. Divulgação no site EIP-AGRI (Dezembro, 2020) 

 

6.1.7 Prémio Nacional da Paisagem 

O Prémio Nacional da Paisagem é uma iniciativa que pretende responder a um desafio comum 

e premiar o mérito de quem, em Portugal, contribui para um desenvolvimento territorial mais 

sustentável e promove a sensibilização para a importância da paisagem na qualidade de vida. A 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo apresentou a candidatura d'A Paisagem do Freixo do 

Meio que a Luz da Agrofloresta Ilumina e foi distinguida com uma Menção Especial. 

https://pnap.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/09_CM_Montemor_o_Novo_Apresentacao

.pdf 

https://pnap.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/09_CM_Montemor_o_Novo_Apresentacao.pdf
https://pnap.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/09_CM_Montemor_o_Novo_Apresentacao.pdf


 

 

Relatório Anual de Progresso 2019 55 

 

Figura 30. Prémio Nacional da Paisagem 2020. 
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6.1.8 Entrevistas e outras intervenções 

 

Entrevista dada ao jornal Expresso que saiu no Caderno Especial sobre alimentação e 

sustentabilidade – edição apenas em papel 
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Participação no webinar “Meia-hora de bom ambiente” no dia 17 de Junho, organizado pela 

associação ambientalista ZERO e transmitido pelo Facebook 

 

https://zero.ong/?na=v&nk=9196-0f0e322530&id=132 

 

https://zero.ong/?na=v&nk=9196-0f0e322530&id=132
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https://www.facebook.com/ZEROasts/videos/1133823553786269 

 

 

Entrevista dada ao Programa DESTAQUE - Rádio Telefonia do Alentejo 

https://www.monte-ace.pt/site/i-m-leader/DESTAQUE-LEADER_16_PROGRAMA_JUNHO-

2020.mp3 

 

 

6.1.9 Seminário Final do Projeto 

No link abaixo pode ser visualizado o vídeo com as apresentações do Seminário Final do Projeto 

ECOMONTADO XXI, que ocorreu em 15 de dezembro de 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1IiTRvrFjnSzXtk5FUrk6LuP01OTc9SUM/view 

 

No link abaixo evidencia-se a divulgação do seminário final do projeto. 

https://www.med.uevora.pt/pt/med-as-4as-15-dez-agroecologia-e-keyline-projeto-

ecomontado-xxi/ 

 

  

https://www.facebook.com/ZEROasts/videos/1133823553786269
https://www.monte-ace.pt/site/i-m-leader/DESTAQUE-LEADER_16_PROGRAMA_JUNHO-2020.mp3
https://www.monte-ace.pt/site/i-m-leader/DESTAQUE-LEADER_16_PROGRAMA_JUNHO-2020.mp3
https://drive.google.com/file/d/1IiTRvrFjnSzXtk5FUrk6LuP01OTc9SUM/view
https://www.med.uevora.pt/pt/med-as-4as-15-dez-agroecologia-e-keyline-projeto-ecomontado-xxi/
https://www.med.uevora.pt/pt/med-as-4as-15-dez-agroecologia-e-keyline-projeto-ecomontado-xxi/
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6.2 Publicações 

Neste último ponto mostram-se alguns links com informação sobre o Grupo Operacional 

ECOMONTADO XXI, resultando do processo de divulgação desencadeada quer pela equipa do 

Grupo Operacional, como pela plataforma da Rede Rural Nacional. 

 

 

https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-

do-montado-novo 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/ecomontado-xxi-agroecologia-

aplicada-ao-design-do 

https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://inovacao.rederural.gov.pt/2/227-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/ecomontado-xxi-agroecologia-aplicada-ao-design-do
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/ecomontado-xxi-agroecologia-aplicada-ao-design-do
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https://www.icaam.uevora.pt/investigacao/sites-dos-nossos-projetos/ECOMONTADO-XXI-A-

Agroecologia-aplicada-ao-design-do-Montado-Novo 

 

 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/ 

 

 

https://www.icaam.uevora.pt/investigacao/sites-dos-nossos-projetos/ECOMONTADO-XXI-A-Agroecologia-aplicada-ao-design-do-Montado-Novo
https://www.icaam.uevora.pt/investigacao/sites-dos-nossos-projetos/ECOMONTADO-XXI-A-Agroecologia-aplicada-ao-design-do-Montado-Novo
http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
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Figura 31. Poster apresentado nas Jornadas do MED 2019. 
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Página do projeto no Facebook: 

https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2937575483158332&set=pb.100030613193495.-

2207520000  

 

 

https://www.rederural.gov.pt/12-informacao/4324-med-uevora-debate-agroecologia-e-

praticas-sustentaveis-de-gestao-do-montado 

https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2937575483158332&set=pb.100030613193495.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2937575483158332&set=pb.100030613193495.-2207520000
https://www.rederural.gov.pt/12-informacao/4324-med-uevora-debate-agroecologia-e-praticas-sustentaveis-de-gestao-do-montado
https://www.rederural.gov.pt/12-informacao/4324-med-uevora-debate-agroecologia-e-praticas-sustentaveis-de-gestao-do-montado
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https://florestas.pt/projetos-e-equipas/ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-

do-montado-novo/ 

 

https://florestas.pt/projetos-e-equipas/ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo/
https://florestas.pt/projetos-e-equipas/ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-design-do-montado-novo/
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https://www.abolsamia.pt/pt/noticia/recuperar-montados-atraves-do-sistema-keyline 

 

https://www.abolsamia.pt/pt/noticia/recuperar-montados-atraves-do-sistema-keyline
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-improving-soils-montado 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-improving-soils-montado
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/awp2020-press-10-soil_final.pdf 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/awp2020-press-10-soil_final.pdf
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https://www.agroportal.pt/apresentacao-dos-resultados-do-projeto-ecomontado-xxi-a-

agroecologia-aplicada-ao-montado-novo-15-de-dezembro-evora/ 

 

Explicação da técnica de Keyline de forma resumida: 

https://www.facebook.com/LineaClave/videos/288625418836612 

 

Este vídeo demonstra de forma empírica como funciona o padrão da K-Lyne, através da abertura 

de sulcos semelhantes aos realizados com o Arado de Yeomans. Vemos como a água corre da 

calha até à encosta e a absorve de forma eficaz. Para isso utiliza-se uma maquete tridimensional 

impressa em plástico que vai simular o efeito de um solo saturado de água. 

https://www.facebook.com/LineaClave/videos/268914124369845 

  

https://www.agroportal.pt/apresentacao-dos-resultados-do-projeto-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-montado-novo-15-de-dezembro-evora/
https://www.agroportal.pt/apresentacao-dos-resultados-do-projeto-ecomontado-xxi-a-agroecologia-aplicada-ao-montado-novo-15-de-dezembro-evora/
https://www.facebook.com/LineaClave/videos/288625418836612
https://www.facebook.com/LineaClave/videos/268914124369845
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7 ANEXOS 

7.1 Relatório da Visita á Herdade das Defesinhas no âmbito do projecto 

ECOMONTADOXXI 

  



 

 

 

 

Diário da 19ª Tertúlia do Montado 

Visita á Herdade das Defesinhas no âmbito do projecto ECOMONTADOXXI 

Autoras: Ana Fonseca e Mª Helena Guimarães 

Data: 21 de Março de 2019 

 

No dia 21 de março de 2019 realizou-se, no âmbito das Tertúlias do Montado, a visita à Herdade das 

Defesinhas com o objectivo de dar a conhecer e observar os sistemas de Keyline e de Gestão Holística de 

Pastoreio.  

Esta sessão contou com 36 pessoas. A Herdade das 

Defesinhas (Elvas), com cerca de 540 ha, é propriedade de 

Manuel Die Dean que gere uma área com 

aproximadamente 300 ha de montado, zonas abertas 

para a produção de pastagens, um olival e um efectivo de 

cerca de 270 vacas, 45 novilhas e uma vara de porcos no 

período da montanheira. 

Nesta propriedade o sistema de Keyline é aplicado 

maioritariamente em zonas abertas, onde se pretende 

melhorar a distribuição da água no solo.  

Na Herdade das Defesinhas a implementação do Keyline começou a ser feita em 2018, numa zona aberta para 

melhoria da pastagem e redução da erosão do solo. 

 

 

 

 

 

 



 

O levantamento da altimetria do terreno, projecto em Autocad e sua 

instalação no terreno foram, neste caso, feitos pelo Jesús Ruiz. 

(https://www.facebook.com/pg/LineaClave/posts/, 

http://www.lineaclave.org/web/) 

A manhã foi inteiramente passada nesta parcela aberta uma vez que 

surgiram muitas questões em volta do funcionamento deste sistema. 

Uma das questões amplamente discutida foi a diferença entre mobilização do solo e a abertura das linhas 

“keyline”. Os anfitriões da visita tentaram explicar as diferenças e embora não tenha sido possível ver a 

máquina utilizada na realização das linhas, deixamos aqui uma imagem da máquina utilizada pelo proprietário. 

 

 

 

 

Outras das questões levantadas foram o custo de implementação de 

um design Keyline. Não há um custo médio definido e os valores variam 

consoante as especificidades das intervenções.  

Infelizmente não foi possível ter a percepção do aspecto final do Keyline na parcela pelo que a imagem ao 

lado, de Keyline na Herdade do Freixo do Meio, permite ter uma percepção do resultado final. Neste caso o 

Keyline está a ser utilizado para a instalação de 

sobreiros, azinheiras e pinheiros numa zona 

aberta que tem sido alvo de erosão. 

Depois do almoço em Varche regressou-se à 

exploração para falar de Gestão Holística de 

Pastoreio.  

Foi focado o papel dos animais neste tipo de 

gestão que faz uso de um encabeçamento mais 

elevado por curtos períodos de tempo. Desta 

forma o efectivo da exploração vai pastoreando 

em parcelas com cerca de 3 a 5 ha, onde fica 

durante mais ou menos 4 dias até passar para a 

parcela adjacente. O proprietário pretende 

obrigar os animais a pastorear de forma não selectiva toda a pastagem e deixar bastante tempo para o solo 

recuperar do efeito da compactação. Pretende-se assim evitar a disseminação de espécies menos palatáveis 

da pastagem e manter a sua qualidade.  

A imagem em baixo mostra o nível de planeamento que é efectuado na aplicação da gestão holística de 

pastoreio. 

 

 

https://www.facebook.com/pg/LineaClave/posts/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários participantes expressaram a vontade de ler mais sobre este assunto e como tal, o relatório termina com 

uma listagem de fontes de informação. Foi frisado que a utilização de Keyline e pastoreio holístico no montado 

é uma novidade e não há muitos dados científicos que comprovem os benefícios destas técnicas. O projecto 

ECOMONTADO pretende contribuir para colmatar esta lacuna através de monitorização de alguns parâmetros, 

como a humidade no solo e o desenvolvimento da vegetação. 

Outras informações sobre estes sistemas de produção 

 

Keyline: 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/ 

http://www.keyline.com.au/ 

http://www.lineaclave.org/web/ 

 

Gestão Holística: 

https://www.savory.global/ 

https://holisticmanagement.org/ 

https://www.facebook.com/alejabMH/ 

 

Outros: 

http://www.regenerativeagriculturedefinition.com/ 

https://www.herdadedofreixodomeio.pt/ 

http://dias-nas-arvores.blogspot.com/ 

 

 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
http://www.keyline.com.au/
http://www.lineaclave.org/web/
https://www.savory.global/
https://holisticmanagement.org/
https://www.facebook.com/alejabMH/
http://www.regenerativeagriculturedefinition.com/
https://www.herdadedofreixodomeio.pt/
http://dias-nas-arvores.blogspot.com/
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7.2 Relatório de Bolsa de Investigação 
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Relatório de Bolsa 

Projecto “ECOMONTADO XXI - A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo” 

- código da operação PDR2020-101-FEADER-03114 

Este relatório de bolsa refere-se às actividades a desenvolver por Ana Margarida Pinto 

da Fonseca, no âmbito da bolsa do projeto Grupo Operacional “ECOMONTADO XXI - 

A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo” com o código da operação 

PDR2020-101-FEADER-03114, desde o dia 6 de Setembro de 2020 ao dia 6 de Janeiro 

de 2021. 

Relativamente à rúbrica 5.1 Plano de avaliação e de monitorização a médio-longo 

prazo, este está definido e nestes quatro meses de bolsa apenas foi feita a sua 

implementação. 

Relativamente à rúbrica 5.2 Avaliação dos indicadores de monitorização 

identificados foram realizadas as seguintes acções pelo bolseiro: 

 Deu-se continuidade à medição mensal, do valor da humidade do solo, nos 57 

pontos distribuidos pelas duas explorações; 

 Deu-se continuidade ao registo das práticas culturais efectuadas nas parcelas, 

horas de trabalho nas mesmas, sementes/plantas instaladas, fardos de palha 

retirados e média de estadia dos animais nas parcelas que são pastoreadas; 

 Seleccionaram-se as fotografias trabalhadas para proceder à avaliação sobre 

preferências de paisagem com o objectivo de avaliar o impacto do Keyline junto 

dos que, não beneficiando do seu impacto no solo e gestão da água, vêm as 

paisagens com que se cruzam regularmente, alteradas.  

 Deu-se início ao tratamento dos dados resultantes das análises de solos, 

efectuadas nos 57 pontos de monitorização. 

 

Relativamente à rúbrica 6.1 Avaliação dos resultados do projecto, impactos sociais, 

ambientais e económicos:  

 

 A caracterização físico-quimica das primeiras amostras de solo em laboratório 

está concluída. Estes dados estão a ser tratados para comparação, no Outono 

de 2021, com uma caracterização final do mesmo solo, nos mesmos pontos. 

 Os dados das leituras de humidade de solo nos 57 tubos instalados continuam 

a ser trabalhados, elaborando-se relatório final dos resultados obtidos até ao 

Outono de 2021. 

 Os dados sobre as práticas culturais (tipo de actividade, horas dispendidas e 

inputs adicionados) e produtos fornecidos pelas parcelas (palha ou quantidade 

de pastagem), que permitirão efectuar a monitorização ao nível económico, 

constinuam a ser recolhidos para elaboração do relatório final sobre os mesmos; 

 Estão a ser preparados os inquéritos a uma amostra da população para 

avaliação das preferências de paisagem com recurso às fotografias 

manipuladas. 

 



2 
 

No que se refere à rúbrica 6.2 Replicação da técnica de Key-Line em outras áreas 

de montado degradadas alvo de restauro, incluindo povoamentos/montados já 

existentes, temos sido contactados por diversos proprietários que pretendem conhecer 

melhor a técnica de Keyline para a sua implementação nas suas explorações, tanto em 

área de montado como fora de montado. 

 

Relativamente à rúbrica do projecto 7.1 Divulgação da metodologia e bases 

conceptuais associadas às técnicas aplicadas no projeto, tem-se dado  

continuidade à divulgação do projecto recorrendo a:  

 Divulgação do website específico do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

disponível em http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/;  

 Utilizando a página de facebook do Grupo Operacional ECOMONTADO XXI 

disponível em https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/; 

 Divulgação do projeto ECOMONTADO XXI e da técnica Keyline no âmbito de 

entrevistas de rádio, artigos de jornal e revistas científicas; 

 Divulgação utilizando o modelo 3D de Keyline. 

O projecto ECOMONTADO XXI recebeu uma Menção Honrosa nos Prémios Notáveis 

Agro Santander 2020, na categoria Sustentabilidade. 

 

22/12/2020 

 

 

http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/
https://www.facebook.com/ecomontadoxxi/
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7.3 Evidência da Participação de Alfredo Cunhal Sendim no encontro EIP-AGRI 

Seminar 'Healthy soils for Europe' 

  



  
   

 

 

 

 

 
 
Speaker and facilitator CVs 
In order of the programme 

 

 

Nathalie Sauze-Vandevyver 
European Commission, Director of the Directorate-General for Agriculture and 
Rural Development Quality, Research & Innovation, Outreach  
 
Since 1987, Mrs Nathalie Sauze-Vandevyver has held various positions within the services of 
the European Commission (Financial Control, DG Enterprise and DG AGRI). 
After 18 years in DG AGRI legal department, she has been nominated in October 2017 as 
Director of the Directorate "Quality, Research and Innovation, Outreach" within the Directorate-
General for Agriculture and Rural Development. Her mission is, in particular, to promote 
research and innovation in the agricultural sector through the EU's research policy (Horizon 
2020 and Horizon Europe) and the European Innovation Partnership for Agricultural 
Productivity and Sustainability. 
 

 

Patricia Mora McGinity 
Innogestiona 
 
Patricia Mora McGinity (LLB, LLM) is CEO in Innogestiona Ambiental (www.innogestiona.es), 
an Environmental Engineering company in Spain, with 20 years experience in Environmental 
counselling and participation in R&D projects related to Climate Change and Circular Economy. 
In recent years she has focused on aspects of Climate Adaptation needs in Europe, specially in 
the extensive livestock farming in Southern Europe. She is working in the improvement of 
water, soil and pasture management practises, within the LIVEADAPT project 
(www.liveadapt.eu), including also training, policies aspects, water harvesting and other IT 
solutions. Other projects in which she currently participates are Smartchain 
(www.smartchain-h2020.eu) focused on the development of collaborative short food 
supply chains and the promotion of a more favourable framework for sustainable, local, 
healthier and ethically produced food in Europe and CO-FRESH (www.co-fresh.eu) working 
on improving sustainable and competitive value chains for fresh fruits and vegetables. In all 
these projects she has come to be very aware of the current real needs and concerns of the 
European farmers. 
 
 

  

http://www.innogestiona.es/
http://www.liveadapt.eu/
http://www.smartchain-h2020.eu/
http://www.co-fresh.eu/
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Kylie Magner 
Pastured egg producer 
 
Kylie Magner is a pastured egg producer in Moyglass, Fethard, Co. Tipperary, Ireland and has 
a Bachelor of Business in Agricultural Commerce. 
 
The hens on Kylie’s farm graze the pastures moving every day in their custom built mobile hen 
houses. 
  
Alongside the hens, Kylie also runs sheep, cattle and pigs. 
  
While the pigs live in a woodland, the sheep and cattle are part of a holistically planned grazing 
system - also moving daily. The flock/herd graze down the grass to a manageable level for the 
hens whilst adding their own nutritious fertiliser. 
  
Following along behind, the hens distribute the manure from the sheep and cattle and remove 
any parasites breaking parasitic cycles. 
  
Kylie is passionate about regenerative agriculture and the importance of multi-species farming; 
building human health through soil health. She was this year’s EU Newbie Farmer of the Year 
for Ireland. 
  
The farm is certified organic. 
 
 

 

Christine Bajohr 
Farm manager @ Operational Group Grünland / Grassland - EIP-AGRI project 
KUHproKLIMA 
 
Christine Bajohr has been managing a typical “Allgäu mountain farm” in Bavaria with her 
husband since 1998. They raise South Tyrolean gray cattle (dual-purpose breed), supply 
organic hay milk to a cheese dairy, and established a direct meat marketing business many 
years ago. In 2008 they converted to organic, but about 5 years later they started looking for 
more suitable and regenerative methods. Christine Bajohr therefore continued her education 
with Dr. Elaine Ingham in 2017 and also studied regenerative grazing systems, in particular 
Holistic Planned Grazing by A. Savory. She has been a Professional Educator of Holistic 
Management since 2020. Based on her own experience and the difficulties of grassland 
management under extreme weather conditions on her mountainous land, she developed a 
regenerative concept for grassland management in 2018 and founded the "Operational Group 
Grassland" together with other dairy farms and scientists in 2019. The concept is now being 
implemented in the on-farm research project KUHproKLIMA (EIP-Agri) since March 2020. 
Christine Bajohr is leading the project, which is expected to be extended for another three 
years starting in 2023. She gives a case study presentation Focus Group grazing for carbon 
OG-Grassland (Operational Group Grassland), Project KUHproKLIMA 
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Geneviève Savigny 
Farmer 
 
Farmer for some 30 years in  the Southern Alps in France, Geneviève Savigny runs a free range 
chicken farm with her companion, arable farmer on 60 hectares of land, amid one hundred 
hectares of woodland, rough grazings and slopes. He grows lavender, triticale for the chicken, 
sainfoin and grassland. With a mix of mediterraen -mountainous climate the area can be very 
dry at times, making cultivation choices difficult. No irrigation on the farm. 
With a diploma of « engineer in agriculture », Genevieve Savigny is commited in the defense 
of small and sustainable farms , and the development of peasant farming and agroecolgy, for 
better environmental, social and economic conditions. Member of the European Economic and 
Social Committee 2015-2020, she was rapporteur of an opinion to develop agroecology in 
Europe. 
 

 

Teresa Pinto Correia 
Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, University 
of Evora 
 
Teresa Pinto-Correia is a Portuguese geographer, Professor at the University of Évora, Portugal, 
with a record of publications on the dynamics and change of European rural landscapes at 
multiple scales. She has long worked with Mediterranean landscapes and silvo-pastoral 
systems, their management, as well as tensions and synergies by their different uses, in the 
transitions between production, consumption and protection of the countryside.  She is the 
Director of MED (www.med.uevora.pt) a research unit with 180 senior researchers, with a 
systemic and interdisciplinary perspective on Mediterranean agriculture and environment. And 
she is since 2019, vice-chair of the Soil Health and Food Mission Board of Horizon Europe. She 
proposed soil mission ‘Caring for soil is caring for life’. 

 

 

Sébastien Janssens 
Vlaamse Landmaatschappij 
 
Sébastien works as a policy officer at the Vlaamse Landmaatschappij (VLM) on the 
implementation of the Nitrates Directive in Flanders, Belgium through the Flemish action 
programs (MAP). Previously he has been involved in informing the farmers on the legal 
requirements contained in the MAP’s, and in advising on nutrient-management and soil-quality. 
He co-developed the new advisory service for better water- and soil-quality (B3W), that has 
just started in January 2021. He graduated as agronomist at Gembloux Agro-Bio Tech in 
Belgium. 
 

 

Claire Chenu 
EJP Soil 
 
Claire Chenu is research director at INRAE (French National Research Institute for Agriculture, 
Food and Environment) and consulting professor of soil science at AgroParisTech.  
She is a member of the research unit ECOSYS at Grignon in Paris area. Her research deals with 
soil organic matter, which has a prominent role in ecosystem services provided by soils. She 
addresses the roles of soil organic matter in soil physical properties and investigates carbon 
dynamics and sequestration in agricultural soils. She was the 2019 Soil Science medallist of the 
European Geosciences Union and the recipient of the 2019 INRA Research Lifetime 
Achievement Award.  

http://www.med.uevora.pt/
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She is involved in the science-policy-practice interface and in awareness raising activities on 
soils. She has been nominated Special Ambassador for 2015 the international year of soils by 
the FAO. She is a member of the International Scientific and Technical Committee of the 4 per 
1000 initiative. She coordinates the EU H2020 European Joint Programme SOIL that associates 
24 European countries: “Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils”. 
 

 

Arwyn Jones 
EU Soil Observatory 
 
Leader of the ENVSOL Project at the JRC, which is one of the pillars of the EU Soil Observatory, 
with a focus on environmental aspects of soil-related  policies within the European Green Deal.  
Also responsible for coordinating the LUCAS Soil programme since 2015, currently planning the 
next iteration in 2022. 
  
Have been working for the JRC for almost 30 years, and specifically in soil for over 20 of them. 
Currently working with the EJP Soil programme on steps towards an integrated soil monitoring 
system for the EU. 
Leading the JRC's contribution to the development of the Soil Health and Food Mission. 
Responsible for the JRC's Soil Atlas Series, currently working on the Soil Atlas for Asia. 
Strong believer of the need for greater communication and awareness raising on the value of 
soil. 
One of few Welsh mother tongue speakers in the European Commission! 
 

 

Zoltán Hajdu 
SOLTUB Ltd. 
 
Zoltán is a graduated agronomist and a post graduated EU agricultural manager at Gödöllő 
Agricultural University in Hungary. He is the manager of the SOLTUB Ltd. company since 2004 
dealing with research and consultancy in the agri-food sector. As expert participated in the EIP 
AGRI focus group of Fertilizers efficiency (2014) and Nutrient recycling (2006) also on other EIP 
AGRI events organised in Hungary and abroad. During his activity participated in several 
national and EU projects (FP7 and H2020) which description is available at  www.soltub.hu. 
For assessing agri-food products environmental impact he developed the 
www.karbonlabnyom.com website since 2011. 
 

 

Marco Giacomazzi 
European Biogas Association 
 
Marco Giacomazzi is the European Biogas Association (EBA) Policy Officer responsible for 
Circular Economy developments and policy intelligence. He is also involved in the ongoing 
Horizon 2020 project Nutri2Cycle, which studies how to close nutrient loops in agriculture and 
farming through agro-processing innovation. Previously, he was trained at several organizations 
in Brussels where he gained extensive experience in monitoring, influencing and reporting about 
Public Affairs. Marco holds a Master Degree in International Relations from the Alma Mater 
University of Bologna (IT). 
 

  

http://www.soltub.hu/
http://www.karbonlabnyom.com/
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Vincent Michel 
Agroscope 
 
Before my studies to become Ingénieur-Agronome, I worked on several farms with arable crops 
(farmer apprenticeship). During my studies at ETH Zürich, I specialised in crop protection with 
a PhD on cultural control methods of the soilborne tomato bacterial wilt in Taiwan and the 
Philippines. After six years activity in the breeding programme of Agroscope (Swiss agricultural 
research stations), I started to work on the control of soilborne diseases of greenhouse 
vegetables and berries in 2002. My research focuses on alternative control methods such as 
biofumigation, organic amendments, green manures and composts. The transfer of knowhow 
to practitioners is also an important part of my work. As deputy coordinator of the H2020 
Best4Soil network, I can combine these two aspects. 
 

 

Anna Pollak 
Global 2000 
 
DI Anna Pollak is a research project engineer at the GLOBAL 2000 Environmental Research 
Institute. She has participated in several research projects on agricultural biology, biodiversity 
and plant protection funded by the European Innovation Programme (EIP Agri) and the 
Austrian Research Promotion Agency (FFG). She has organized and performed agricultural field 
experiments and disseminated their results (Alternative control methods of wireworms in 
potatoes, Flowering strips and intercropping for beneficial antagonists control aphids in 
legumes, Ecological plant protection concepts for the Austrian ornamental plant production). 
She conducted research on wildlife monitoring at the University of Natural Resources and 
Life Sciences (Monitoring bird and bat species using audio devices: Low-cost AudioMoth vs. 
high-cost SongMeter vs. manual field surveys). During her studies she was a research associate 
and tutor at the Institute of Zoology. She was working as a counselor at biohelp GmbH 
for biological control of pests and diseases in houses and gardens. She has gathered practical 
agricultural experience as a volunteer on several Austrian farms. 
 

 
 
 
 
 

Edoardo Costantini  
Academy of Georgofili, National Academy of Agriculture, Italy 

Edoardo A.C. Costantini is the President Elect of the International Union of Soil Sciences, he 
is an agronomist with a specialization in Pedology, who carried out about 40 years of 
research work on soil genesis, classification, mapping, and conservation in Europe, Central 
and South America, and Asia. He has been Research Director at the Research Centre for 
Agriculture and Environment of the Italian Council for Agricultural Research and Economics 
(CREA), Acting Director of the Research Centre for Agrobiology and Pedology of CREA in 
Florence, and professor of Pedology at the University of Siena. Currently, he participates in 
an Operational Group in Italy as a teacher and adviser on soil and plant relationships, and 
on soil conservation, and runs the family farm. He is the secretary of the European Society 
for Soil Conservation, a member of the Georgofili Academy and the Italian National 
Academy of Agriculture. In 2017 he received the Norman Hudson Memorial Award of the 
World Association of Soil and Water Conservation (WASWAC) and in 2019 the Gerold Richter 
Award of the European Society for Soil Conservation (ESSC).. 
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Annette Vibeke Vestergaard 
SEGES 
 
Annette V. Vestergaard is agronomist and has since 2018 been working as Senior specialist in 
Soil Health and Cropping systems at Crop & Environment Innovation, SEGES (Danish 
Agriculture & Food Council F.m.b.A.) 
At SEGES Annette is responsible for the professional development of counseling within soil 
fertility,  
field trials with soil improvement and soil tillage and for dissemination of research and trial 
results for farmers and advisors.  
Before, she has been working as a special advisor in reduced tillage for farmers in the local 
advisory service for 12 years, as special advisor in organic fertilizers and soil improvement at 
SEGES for 5 years and as project leader in Organic Denmark for 2 years. 
 

 
 

Gottlieb Basch 
European Conservation Agriculture Federation 
 
Gottlieb Basch holds a Doctorate degree in Agricultural Sciences from Georg-August-University 
Göttingen/Germany. Since its foundation in 1991, he is member of the “Institute for 
Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences” (University of Évora) working on soil 
conservation and soil carbon dynamics. His main Interests are in sustainable land use and in 
the implementation of Conservation Agriculture system. Gottlieb Bash has been Chairman of 
the European Conservation Agriculture Federation between 2002 and 2008, and it is again 
since 2011. 

 

Ana Margarida P. Fonseca 
Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development 
 
Doctorate on Interdisciplinary Landscape Management at University of Évora, with a Master 
degree in Human Ecology and a graduation in Environmental Sciences, Ana Fonseca is actually 
a research fellow at MED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and 
Development, University of Évora within the project Operational Group “ECOMONTADO XXI – 
A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo”, about Keyline. 
Ana Fonseca has expertise on small agriculture and short supply chains, through projects such 
as the European project SALSA, or the regional “Km0 Alentejo” initiative. Other expertise 
includes the Emergy Evaluation Method and acorns for food among other projects from inside 
and outside the academy. https://www.researchgate.net/profile/Ana_Fonseca10 
 

 

Íñigo Virto 
Universidad Publica de Navarra, Spain 
 
PhD Agricultural Engineer specialised in Soil Science working at the Soil Science Group at the 
Universidad Pública de Navarra (Pamplona, Spain). I have been teaching and doing research 
in Soil Science, with a special focus in agricultural management, since 2002, including pre-
doctoral and post-doctoral research at UC Davis, UIUC, U Pennsylvania and AgroParisTech-
INRA, mostly on mechanisms of stabilization and cycling of organic matter. I have been 
involved in several projects studying soil organic C at all scales (from microns to ha) in basic 
and applied projects, including the assessment of soil quality indicators in semi-arid land under 
conservation agriculture and agro-ecological management. Lately I have focused my research 
towards our local context, and have worked in projects dealing with management strategies to 
minimize the impact in CC of irrigated agriculture (http://liferegadiox) and on the particularities 
of calcareous soils for organic matter cycling, including its relationship to inorganic C dynamics. 
As a professor, I teach Soil Science, Soil Conservation and Soil Quality at different levels. 
 

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Fonseca10
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Eliisa Malin 
Baltic Sea Action Group 
 
Eliisa Malin is a designer in Baltic Sea Action Group and a carbon farmer from Finland. She is 
an agronomist, who works with sustainable agriculture. She tests carbon farming methods on 
her home farm and works to improve farmers, consumers and decision makers knowledge 
about regenerative farming. Vierelä organic farm is one of the hundred Carbon Action farms in 
Finland. 
 

 

Cláudia Marques dos Santos Cordovil 
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 
 
Professor at the School of Agriculture of the University of Lisbon, with a PhD in Agronomy 
engineering from the University of Lisbon and a postgraduate degree from the Universities of 
Wageningen and Gent. An evaluator for the European Commission, co-chair of the Task Force 
on Reactive Nitrogen, a UNECE working group under the Gothenburg Protocol, and is part of 
FAO, EU and OECD working groups, in the field of agriculture and environment, especially for 
the topics soil, sustainability, nitrogen, waste recycling and extensive and sustainable agro-
silvo-pastoral production. With great experience in national, European and international 
projects, including as coordinator. Teaching and scientific activities are carried out along with 
that of being an agricultural entrepreneur. 
 

 

Ana Marta Paz 
INIAV 
 
Ana studied Agricultural Engineering in Portugal and obtained a PhD in Environmental and 
Energy Engineering in Sweden. She has carried out a multidisciplinary activity in the agricultural 
area and worked in business, academia, and public sectors in Portugal, Sweden and the USA. 
She is a researcher in soil science at the Portuguese National Institute for Agricultural 
and Veterinary Research, with main research interests in soil conservation and interrelation 
between soil and climate change. Her current research projects are in the topics of soil 
salinization, remote sensing of soil properties, and modeling soil carbon sequestration. She is 
keen to participate in the interfaces between research and other sectors of society, being active 
in multi-actor forums, as board member of the Portuguese Soil Science Society (collaborating 
with the European and Global Soil Partnerships and the International Soil Science Society) and 
integrating the Horizon Europe's Soil Health and Food Mission Assembly. 
 

 

Stephan Jung 
Chamber of Agriculture - North Rhine-Westphalia, Germany 
 
Former EIP Project Coordinator „Desalination of greenhouse floors by halophytes“ 
Stephan is a specialist in plant nutrition, currently working for the Chamber of agriculture North 
Rhine-Westphalia in western Germany. An agricultural  scientist by academic background, 
specialised in salinity. In his current position in the Chamber of agriculture he focuses on the 
implementation of the new German fertilization ordinance in practice. 
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Paula Alvarenga 
School of Agriculture, University of Lisbon 
 
Paula Alvarenga is an Assistant Professor at the School of Agriculture, University of Lisbon, and 
a researcher at LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, 
and in the Associated Laboratory for Sustainable Land Use and Ecosystem Services TERRA. She 
has a PhD in Environmental Engineering (Technical University of Lisbon, 2009), a MSc in 
Analytical Chemistry (University of Évora, Portugal, 1998), and a BSc in Chemical Engineering 
(Technical University of Lisbon, 1992). 
Her research activities have manly focused on soil pollution, soil quality evaluation using 
physicochemical, biochemical and ecotoxicological indicators, soil remediation, 
phytoremediation, and risk assessment of the use of organic wastes as agricultural soil 
amendments. 
 
She is currently involved in several national and European research projects related to the 
sustainable management of organic wastes and animal manures, aiming their valorisation as 
soil amendments, towards the increase in the circularity of carbon and nutrients in agriculture 
and the improve of soil quality. 
 

 

Vince Lang 
Discovery Center, Hungary 
 
Vince Lang is the lead researcher of the soils division at Discovery Center, Hungary. He holds 
a Phd and has a main scientific interest in soil science, focusing on soil classification, mapping 
and soil functions. He has a strong connection to farmers across the country, since the company 
besides doing agricultural research, has consultancy services, mainly focusing on precision 
agriculture and ag innovations. Together with his collegues he is coordinating several 
Operational Groups across Hungary, on diverse topics. Before, Vince worked at the Szent Istvan 
University, Department of Soil Science and Agrochemistry, conducted research and field 
mapping campaigns in Africa, and worked on international projects like the Universal Soil 
Classification System WG of the IUSS, while working as a visiting scientist at Purdue University, 
USA. 
 

 Stefaan De Neve 
Ghent University 
 
Stefaan De Neve is full professor and head of the research group of Soil Fertility and Nutrient 
Management, department Environment, Ghent University. He holds a master degree in tropical 
soil science and a PhD in Agricultural and Applied Biological Sciences, both from Ghent 
University. His research interests revolve around carbon, nitrogen and phophorus dynamics in 
soils and in the environment, including both agronomic (fertilizers, organic matter addition, 
nutrient use efficiency) and environmental aspects (nitrate leaching, gaseous N losses, P 
saturation and P losses, C sequestration). A more recent research line is about unravelling and 
quantifying the role of the soil meso- and microfauna in N and C cycling in soils, using realistic 
soil mesocosms and entire communities of organisms, rather than single species. We very 
recently also started research on (micro)plastics dynamics in soils. He is teaching Soil science, 
Environmental soil science, Nutrient management and Applied soil biology in bachelor and 
master programmes at UGent. 
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Ughetta Bertini 
Operational Group FERTIBIO 
 
Ughetta Bertini is born in Leghorn (Tuscany-Italy) on November 4th. 1954 degree in veterinary 
medicine, horses’s sportive medicine ,acupuncture and physiotherapy. She inherited her 
company from her father and started in running it in 1990. With the help of her husband the 
farm develops for 60 hectares not merged flat and is cultivated with cereals (wheat, oat) 
legumes (favino, chickpeas) and hay fodder, following the rules of crops rotation. 
the farm  ,located in leghorn’s province, 13 km from the city, is equipped with a good 
agricultural machinery fleet and is biological certified from 2015. The farmer is patner of 
Fertibio’s project from Pisa University. 

 

Marta Pérez Soba 
European Commission, Joint Research Centre, Food Security Unit 
 
Marta Pérez-Soba is Project Officer at the European Commission, Joint Research Centre, Food 
Security Unit. She leads the team developing a method to synthesise scientific evidence on the 
impacts of farming practices to address environmental and climate policy objectives. The 
method is being used by DG AGRI in the evaluation of the CAP Strategic Plans. She coordinates 
JRC activities in the AECHI Working Group on agriculture, environment, climate and health 
indicators interactions. Before JRC, she worked for more than 25 years at Wageningen 
University and Research Centre (NL), where she led international projects on land use 
sustainability. Vice-chair of Horizon 2020 Advisory Group Societal Challenge Food Security, 
Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research (2013-2015 and 2016-2018). In 2017 
she was coordinating expert in the EIP-AGRI Workshop “Tools for environmental farm 
performance”. Agricultural engineer (Madrid), she holds a PhD on impacts of ammonia 
emissions from agriculture on natural ecosystems (University of Groningen). Associate Editor 
of the International Journal “Ecosystem Services” since 2015. She has published over 90 
articles, books and chapters for scientific, policy-making and educational use since 1989. 
 

 

Vesna Čuček 
Agriculture Advisory Service, Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia 
 
B. Sc. Agron. and B. Sc. Econ. 
Since 20 years, I have been Head of the Agriculture Advisory Service Department, at 
the Agriculture and Forestry Institute Celje, Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia. 
Before that, I was an advisory specialist for rural development and project manager of many 
national and international rural development projects for 10 years. In the Department, there are 
58 advisors, of those 16 specialists. We take care of 10.500 farmers, in a region from Alps to 
flatland, 89 % of the area with natural constraints; the average farm has 6,9 hectares of arable 
land. More than 800 farms are organic, which is almost one quarter of all organic farms in 
Slovenia. In the last 10 years I’ve learned a lot about soil health from very experienced 
biodynamic farmers Alex Podolinsky from Australia and Pasquale Falzarano from Italy and I do 
my best to transfer knowledge on this topic to farmers, advisors and experts in Slovenia. 

 

João Coimbra 
Farmer at Quinta da Cholda 
 
João Coimbra is a farmer from Portugal, his farm Quinta da Cholda is located  in the fertile 
alluvial soils of Tejo river valley near Santarém in Portugal. João Coimbra’s farm has been very 
invested in precision agriculture and he is one of the pioneer farmers in the area to implement 
Common Agriculture Policy (CAP) principles of ecological corridors and green areas for 
protection of biodiversity. He also collaborates closely with several universities such as the 
University of Lisbon and Wageningen in the Netherlands. 
 
To take advantage of areas of low or zero productivity, areas to feed bees and other pollinators 
have been created. By planting seeds, plants and native flowers, many of which can also be 
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used for human consumption, it is ensured that these insects are able to thrive, helping to 
combat their decline. 
 
One of the main crops in the fam is corn, as an irrigated crop, it needs water to develop, which 
makes its conservation indispensable. For that purpose techniques and technologies that allow 
a most efficient use are implemented. This ensures that only water necessary for the healthy 
growth of the plants is used. 
 
In 2015 Quinta da Cholda became self-sustainable in electricity and today they are already net 
producers of renewable energy, selling the excess to the grid and thus contributing to the 
reduction of emissions and a cleaner electricity. To find out more about Quinta da Cholda visit 
www.quintadacholda.pt/en/ 
 
 

 

Mateusz Ciasnocha 
Farmer @ European Carbon Farmers 
 
Third-generation farmer operating a 700ha regenerative agricultural business in northern 
Poland on a mission of transitioning agriculture from convention to regenerative at the pace 
and scale required to unleash the world’s greatest carbon capture and storage pool: healthy 
and living agricultural soil. 
 

Building on his background, global experiences and networks, as well as commitment to 
regenerative agriculture, Mateusz – together with his brother, Paweł – set up European 
Carbon Farmers: a business promoting carbon farming practices in Poland and developing 
agricultural carbon payment mechanisms. 
 

Mateusz is actively involved in the work of the UNFCCC’s COP26 – Climate Champions, where 
he is the Regenerative Agriculture Fellow, the Economy of Francesco’s Agriculture and 
Justice Village, where he co-facilitates work of the Startup Stream focused on developing 
network of regenerative demo farms, as well as EIT Food, where he manages a 
regenerative agriculture program in Poland. 
 

Building on his commitment to the African continent and agriculture Mateusz is a Deputy Editor-
in-Chief of InvestAfrica.pl, the key source of information on Africa in Poland from a business 
perspective, and was an Incubation Manager at AgriTech Hub, the first-ever VC fund focused 
on agricultural investments in Poland and the wider CEE region. In addition to working as a 
journalist quoted by national and international media organizations such as the Polish Radio 
24, Mateusz is dedicated to supporting the development of the two most pivotal sectors of the 
economy globally: agriculture and energy with a particular focus on the African projects. From 
contributing to the development of a 700ha family-owned regenerative agricultural operation 
located in northern Poland, through working with 130.000 small-holder Indian farmers as a 
consultant with Vrutti, to helping investors deploy capital in agricultural projects. Mateusz is 
committed to helping sustainable business models scale rapidly and thrive for long. Mateusz is 
looking forward to building a long-lasting relationship with YOU. 
 

 

Janjo de Haan 
Wageningen University & Research 
 
Janjo de Haan is Researcher/Projectleader Soil water & fertilization at the Wagening University.  
He is an expert in the development of sustainable farming in arable and vegetable production 
with focus on soil, water and fertilizer management. His drive is to achieve practical and 
sustainable solutions for and with entrepreneurs: solutions that are both good for business 
(sufficient income and farm subsistence) and for society (such as reduced emissions and the 
use of finite resources). Cooperation with entrepreneurs and other stakeholders is essential in 
this to connect with the questions from practice and also to transfer the knowledge developed 
into practice. 

http://www.quintadacholda.pt/en/
https://www.europeancarbonfarmers.com/
https://www.europeancarbonfarmers.com/
https://racetozero.unfccc.int/welcome-to-the-race-to-zero-fellows/
https://francescoeconomy.org/
https://linktr.ee/agriculture.justice
https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/news/post/tremendous-success-of-the-first-regenerative-agriculture-event-organized-by-eit-food-in-poland
http://www.investafrica.pl/
https://agritechhub.com/
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/1762189
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/1762189
https://vrutti.org/
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His current research is aimed at improving soil management with a focus on organic matter, 
soil tillage and fertilization. He is coordinating the Public Private Partnership research program 
Beter Bodembeheer (Better Soil Management), which works on the development of measures 
for sustainable soil management in field crops. The program focuses on the integration of soil 
knowledge and the translation of this knowledge into practical messages. He is also involved 
in the climate program Slim Landgebruik (Smart Land use), aimed at realizing 0.5 Mton of 
carbon storage in the soil per year from 2030, and in EJP SOIL, a large European program 
aimed at sustainable soil management. Janjo is secretary of the Standing Commission on 
Fertilization in Arable Crops and Field vegetables, which determines soil and fertilizer 
recommendations in the Netherlands and publishes the Manual on Soil & Fertilizer 
management. 
 

 

Kerstin Rosenow  
European Commission, DG Agriculture and Rural Development  
 
Kerstin Rosenow is Head of Unit ‘Research & Innovation’ in DG AGRI, European Commission 
where she is responsible for programming, managing and monitoring agricultural research and 
the European Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI). Previously 
she was Head of Unit in the EC Research Executive Agency (REA) managing the implementation 
of the project portfolio for Horizon 2020 Societal Challenge 2 (food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine, maritime, and inland water research and the bioeconomy). 
She's been working in the EC for over 17 years after covering a managerial position in the 
German administration (Representation of the State of Hessen to the EU). For DG AGRI she 
coordinated negotiations with pre-accession and candidate countries and the preparation of 
the 2014-2020 CAP legislative framework. She studied law, politics and administration in 
Marburg, Grenoble and Bruges. 
 

 

Magdalena Mach 
European Commission, DG Agriculture and Rural Development  
 
Magdalena Mach is a Policy Officer at the European Commission, DG Agriculture and Rural 
Development, Research & Innovation Unit. She holds a Master’s degree in International 
Relations. Before joining the EC she worked for the Agriculture and Fisheries Section of the 
Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union and Polish Ministry 
of Agriculture and Rural Development where for 6 years she was responsible for the 
implementation of LEADER approach under Rural Development Programme. 
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EIP-AGRI Service Point team 
 

 

Andrés M. García Lamparte 
Task Manager 
 
PhD Forest Engineer by the University of Santiago de Compostela. He has been working as research 
assistant in the Land Laboratory of the same university since 2007. Andrés main fields for research are 
land-use change models, spatial analysis and decision support tools. Andrés is working since 2014 at the 
EIP-AGRI Service Point as database officer and website administrator. He has participated as backup in 
several EIP-AGRI Focus Groups and as Task Manager for the EIP-AGRI Focus Groups on mixed farming 
systems and soil salinisation as well as for the EIP-AGRI workshop on new value chains from 
multifunctional forests. 
 

 

Liisa Kübarsepp 
Deputy Task Manager 
 
She is a member of the EIP-AGRI Service Point team in the Science and Research Sub-unit since 2017. 
Also, she is currently working for the Estonian Agricultural Research Centre and in the Estonian Crop 
Research Institute where she maintains the Potato Genebank which contains more than 450 varieties all 
over the world. She has previously worked in the Estonian University of Life Sciences as a junior 
researcher and continues her Ph.D. studies in the same university focusing on impacts of climate change 
on plant water relations and stomatal anatomy. 
 

 

Pandi Zdruli  
Coordinating expert 
 
Prof. Dr. Pandi Zdruli is Senior Research Scientist with the International Centre for Advanced 
Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) Mediterranean Agronomic Institute of Bari in Italy since 1999 
where he teaches soil science and natural resources management. Prior to joining the Bari Institute, he 
was Visiting Scientist (for two years) with the European Commission’s Joint Research Centre at Ispra, 
Italy and Senior Fulbright Research Scholar (for five years) at the United States Department of Agriculture 
– Natural Resources Conservation Service (USDA NRCS) in Washington, D.C. where he completed his PhD 
sponsored by the Fulbright Foundation after graduating from the Agricultural University of Tirana in his 
native Albania. Prof. Zdruli has published 80 papers and technical reports on relevant soil management 
topics and has edited 12 books. Among others, he is member of International Union of Soil Science, Soil, 
Crop and Agronomy Society of America, Italian Society of Soil Science, European Soil Partnership, 
European Society for Soil Conservation, Fulbright Association, member of the former European Soil Bureau 
Network (ESBN), Editorial Board member of the World Atlas of Desertification (3rd edition) sponsored by 
EC, Lead Author of the Land and Soil policy chapter of the landmark Global Environmental Outlook (GEO6) 
published by UNEP in 2019, editorial board member of the on-going Soil Atlas of Asia, member of the 
Sino-EU panel on Land and Soil, Assembly member of the EU mission Caring for Soil is Caring for Life, 
and Advisory Board member of the European Joint Programme on Soil (EJP-Soil). 
 

 

Niels Rump 
Main facilitator 
 
As a biologist (MSc) and organic farmer, Niels has developed a singular awareness for systemic and 
complex aspects of living systems. He gathered his practical experience as manager and board member 
of different farmers' organisations at local national and European level. This enables him to act as a very 
pragmatic Human Systems Engineer (MAS). To facilitate collaboration and to support change and learning 
processes in multicultural settings has become his speciality. The successful implementation of 
participatory methods in small and large groups is one of his recognised skills. Niels is always available 
to focus on the process so that others can concentrate on contents. His sources of inspiration are 
Transcendental Meditation® and Aïkido.   
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Pacôme Elouna Eyenga 
Team leader 
 
Pacôme Elouna Eyenga is Belgian and was born in Yaoundé, Cameroon. He graduated as agronomist in 
the field of rural economy and sociology, at Gembloux Agro-Bio Tech / Université de Liège in Belgium.  
Since July 2014, he is the Team Leader of the EIP-AGRI Service Point in which he was appointed Deputy 
Team Leader at its establishment in 2013 by the European Commission, namely DG AGRI. 
 

 

Willemine Brinkman 
Deputy team leader 
 
Willemine Brinkman is the deputy team leader of the EIP-AGRI Service Point. Since 2007, she has worked 
in various executive agencies of the Netherlands Ministries of Economic Affairs and Climate Policy and of 
Agriculture, Nature and Food Quality. She previously coordinated the European Tropical Forest Research 
Network, bringing research closer to policy and practice. Ms Brinkman studied tropical forestry and 
agronomy at Wageningen Agricultural University, and worked as an advisor in forestry and agriculture in 
an integrated rural development project in the Philippines. 
 

 
 

Margarida Ambar 
Facilitator 
 
Margarida Ambar is one of the Rural Development officers in the EIP-AGRI Service Point, and her main 
tasks are related to networking and knowledge exchange, and to management and facilitation of events. 
Margarida Ambar studied Agricultural Engineering at the Technical University of Lisbon and has a master 
in Territorial Management and Urbanism, focusing on stakeholders’ involvement. She worked for about 
20 years for the Portuguese Ministry of Agriculture and Rural Development. Prior to becoming part of the 
EIP-AGRI Service Point team, she had already gained experience in international cooperation projects 
and networks aiming at knowledge exchange. 
 

 

Katrien Dejongh Audenaert  
Facilitator 
 
Katrien is an Agricultural Engineer (sub)Tropical Agriculture from Ghent University (Belgium), with post 
graduate training in Rural Development at the University of London (Wye College).  
Katrien joined the EIP-AGRI Service Point in June 2019 as a Farm Practices officer. She supports the 
organisation of the meetings of the permanent Subgroup on Innovation for agricultural productivity and 
sustainability. 
Katrien has a long experience in sustainable agricultural practices, smallholder farming, agro-ecology, 
agricultural cooperatives, social innovation and social enterprises, mostly in Latin America and Africa. She 
has facilitated numerous change processes in that context. 
 

 

Sergiu Didicescu 
Facilitator 
 
Sergiu is educated in horticulture with a specialisation in oenology, as well as in agri-environmental 
economics. He started professional life as an oenologue in the ‘Dealu Mare’ area, Romania’s largest 
vineyard. Later, he worked for the Romanian Ministry of Agriculture and Rural Development and the 
European Commission DG AGRI. From 2013 he is farm practice and rural development officer at the EIP-
AGRI Service Point. 
 

 

Kevin Grauwels 
Facilitator 
 
Kevin is a part-time farm practices officer at the EIP-AGRI Service Point, specialised in soil and nutrient 
management. Besides, he is working at the Vlaamse Landmaatschappij (VLM) as Head of the Rural 
Development Unit. Before he was involved in project development in the area of sustainable transition of 
the agri-food system, rural development and ecosystem services as well as the Flemish nutrient 
management policies, first as a policy officer at VLM and later on as an advisor for the Minister of 
Environment. 
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Beatriz Guimarey 
Facilitator 
 
Grown up on a small family farm in Galicia region (NW Spain), Beatriz Guimarey is Forestry Engineer and 
has a Master in Sustainable Land Planning by the University of Santiago de Compostela (Spain). Since 
2014 she is Science & Research officer at the EIP-AGRI Service Point. Her main duties involve organisation 
and facilitation of EIP-AGRI events (Workshops and Focus Groups), specially dealing with forestry or 
climate change, and communication with research institutions. Furthermore, at the University of Santiago 
de Compostela, she works as a researcher at Land Laboratory and Territorial Information System 
Platform. There, she participates in projects related to spatial planning, rural development and land use 
change. 
 

 

Céline Karasinski 
Facilitator 
 
At EIP-AGRI Service Point, Céline Karasinski is a part-time farm practices officer. Her main duties involve 
the organisation and facilitation of EIP-AGRI workshops and Focus Groups. She is agricultural specialist 
and she has over 20 years’ experience in agriculture and rural development with a special focus on short 
food supply chains. 
From 2012 to 2016 and from 2019 to present she works as the leader of a group of regional rural 
networks. In this unit she is responsible for the organisation of meetings and conferences, the 
coordination of working groups and helped with cooperation projects and evaluation of the Local Action 
Group. She participates in the French rural network’s meetings and conferences. From 2017 to 2019, she 
has been managing a LEADER programme in her country and facilitates a Local Action Group.  
Currently, she is also member of the innovation service at the Chamber of Agriculture of Nouvelle-
Aquitaine (France) in charge of European projects. 
 

 

Agnes Kivistik 
Facilitator 
 
Agnes is one of the Research and Science Officers at the EIP-AGRI Service Point since November 2019 
and her main tasks are organization and facilitation of EIP-AGRI workshops, seminars and focus groups. 
Agnes has studied Gene technology (BSc, MSc) in Tallinn University of Technology. Before joining the 
EIP-Agri Service Point team, Agnes worked at the Estonian Crop Research Institute as a researcher in 
Biotechnology department, where her projects were mainly focused on plant breeding with molecular 
markers and genotyping Estonian potato genebank. She has practical experience in agriculture as her 
family farm is producing grape and other perennial plants for sale. As of last year, she is also producing 
local table grapes for Estonians. 
 

 
 

Quico Ónega  
Facilitator 
 
Quico is part-time Research and Science Officer at the EIP-AGRI Service Point. He has been focusing on 
the digital transformation of agriculture as well as the sustainability of ruminant production systems. 
Besides, he works as researcher and lecturer at the Land Laboratory at the University of Santiago de 
Compostela (Galicia-Spain). He is hands on in a grassland-based sheep farm. 

 

Iiri Raa 
Facilitator 
 
Iiri is a part-time expert at EIP-AGRI Service Point with main duties of supporting organization and 
facilitating in the events. By academic background she has degree in environmental sciences. In her 
current position in Estonian Agricultural Research Centre she has gained long-term experience in 
RDP/agri-environment policy with a special focus on evaluation of RDP measures with environmental 
impact.  
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Remco Schreuder 
Facilitator 
 
Started in April 2013 as a member of the Service Point team Working non-permanent for the EIP-AGRI 
Service Point as Farm Practice Officer.   
Since 2014 working for the Dutch Agency for Entrepreneurs as an (policy) advisor on Agricultural issues, 
mainly rural development (agro environment and climate) and CAP. Spend 20 years at several Applied 
Research units of Wageningen University focusing on farm economics and sustainable farm development. 
Experienced in applied research on dairy farming, arable farming, bulb production and flowers, 
ornamental trees and fruit. Touching economics, entrepreneurship, manure treatment, crop protection, 
feeding, grassland management and many others.   
 

 
 

Annika Suu 
Facilitator 
 
Annika has studied biology (BSc) and ecology (MSc) at the University of Tartu. She has worked with the 
applied research programme, and RDP measures for knowledge transfer and cooperation in the Ministry 
of Rural Affairs in Estonia. She works for the Estonian NRN and is the project coordinator for the 
Innovation Cluster for Plant Proteins. Since 2018 she works for the EIP-AGRI Service Point as a database 
unit officer and facilitator. 

 

Ineke van Vliet 
Facilitator 
 
Ineke studied tropical crop science (specialization rural development) at Wageningen University, and later 
on Business administration at Utrecht University of Applied Science and Fine Art at Upgraders in Art – 
Arnhem. 
She works as an adviser at the Netherlands Enterprise Agency RVO in the field of greening cities, financial 
constructions for nature, sustainable agriculture and energy transition. Tasks among others are process 
management and facilitation. 
Ineke has broad experience in the field of agriculture and rural development. She is most effective in a 
coordinating position with a lot of short-term mile stones. Working together in a team motivates her to 
create high quality products. She enjoys developing new ideas in interactive cooperation and has both 
analytical and creative skills to offer. She always carefully considers the institutional environment, the 
different stakeholders and the client’s demand in her work. 
 

 

Ina Van Hoye 
Communication officer 
 
Ina Van Hoye is communication officer at the EIP-AGRI Service Point, coordinating the communication 
unit. She is responsible for the communication strategy, press contacts, social media, dissemination of 
the communication tools and events coordinator. Ina Van Hoye is a communication expert who has more 
than 20 years communication experience. Previously she was involved in several regional and European 
projects for the Flemish Government, Waterwegen en Zeekanaal NV to support them in their 
communication for several Sigma Plan projects. 
 

 

Sarah Beigel 
Communication officer 
 
As part of the EIP-AGRI Service Point’s communication team, Sarah coordinates the EIP-AGRI newsletter 
and the Service Point standard email. She works on publications, contributes to the content of the EIP-
AGRI website and offers support for events. 
Sarah is British, currently living and working in France. She has a masters in International project 
management, and experience taking part in international cooperation projects aimed at knowledge 
exchange and she had organised a number of international meetings and events within her role in EIP-
AGRI and also as European project officer for AC3A (French Chambers of Agriculture). 
 



EIP-AGRI SEMINAR HEALTHY SOILS FOR EUROPE: SUSTAINABLE MANAGEMENT THROUGH KNOWLEDGE & 
PRACTICE ONLINE SEMINAR – 13-14 APRIL 2021 

16 

 

Zeus González Fernández  
Technical helpdesk 
 
Zeus works as a Systems Administrator at the Land Laboratory of the University of Santiago de 
Compostela (2013-). He deals with the management of the technological infrastructure, training of 
technical staff, software development, management of an e-learning platform, social media of the group's 
projects, and support for researchers. 
At the EIP-AGRI Service Point he manages the videoconferencing platforms to facilitate interactive online 
meetings 
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List of registrations (per country and in alphabetical order) 

Country First Name Last Name Email 

Austria Julia Fohrafellner julia.fohrafellner@boku.ac.at 

Austria Gabriele Gollner gabriele.gollner@boku.ac.at 

Austria Lukas Handl lukas.handl@josephinum.at 

Belgium Maria Jose Amaral  

Belgium Soraya França soraya.franca@biobestgroup.com 

Belgium Laura Jalasjoki laura.jalasjoki@enrd.eu 

Belgium Elisabet Nadeu elisabet.nadeu@risefoundation.eu 

Belgium Giuseppe Pellegrino  

Belgium Mario Roccaro mario.roccaro@eitfood.eu 

Belgium Koen Willekens koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be 

Bulgaria Ivan Georgiev i.georgiev@geoplan.bg 

Bulgaria Natalia Shukadarova natalia.shukadarova@grain.bg 

Croatia Valentina Hažić tina.hazic@gmail.com 

Czechia Hana Gabrielová hanka@hempoint.cz 

Denmark Bhim B. Ghaley bbg@plen.ku.dk 

Estonia Eike Lepmets eike.lepmets@agri.ee 

Estonia Jane Mättik jane.mattik@gmail.com 

Estonia Evelin Pihlap evelin.pihlap@pmk.agri.ee 

France Amandine Faury amandine.faury@adaf26.org 

France Laure Gontier laure.gontier@vignevin.com 

France gwénaelle Le Bihan g.lebihan@sileban.fr 

France Jean-Louis Morel jean-louis.morel@univ-lorraine.fr 

France Margot Roux margot.roux@educagri.fr 

France Lucas Schnapper lucas.schnapper@cnpf.fr 

France Hélène Védie helene.vedie@grab.fr 

France Ludovic Vincent ludovic.vincent@biomede.fr 

Germany Konstantin Becker konstantin.becker@agrar.uni-giessen.de 

Germany Marit Chadid marit.chadid@agrathaer.de 

Germany Rafael Dulon rafael.dulon@hanffarm.de 

Germany Hannah Fischer hannah.fischer@lwk.nrw.de 

Germany Franziska Häfner haefner@igzev.de 

Germany Carola Ketelhodt cketelhodt@lksh.de 

Germany Eckart Kramer ekramer@hnee.de 

Germany Peter Kulle peter.kulle@mfpa.de 
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Country First Name Last Name Email 

Germany Jan Petersen petersen@th-bingen.de 

Germany Tania Runge tania.runge@thuenen.de 

Germany Dr. Carolin Schneider schneider@pflanzenkultur.de 

Germany Stefanie Siebert siebert@compostnetwork.info 

Germany Judith Treis judith.treis@comunis-projektbuero.de 

Greece Efthymia Alexopoulou ealex@cres.gr 

Greece MARIA Doula mdoula@otenet.gr 

Greece Eleni Karasali e.karassali@bpi.gr 

Greece Nikolaos Marianos n_marianos@neuropublic.gr 

Greece Vassilis Protonotarios v_protonotarios@neuropublic.gr 

Hungary Istvan Madarasz  

Ireland Andrew Bergin grattansbrook@gmail.com 

Ireland Fergal Byrne byrnefergal@ymail.com 

Ireland Matthew Clarke matthew.clarke@agriculture.gov.ie 

Ireland John Gilliland john.gilliland@devenish.com 

Ireland David O'Connell david@ocae.ie 

Ireland David Wallis wallis.david94@gmail.com 

Italy Luca Bechini luca.bechini@unimi.it 

Italy Valentina Brombin brmvnt@unife.it 

Italy Gemma Chiaffarelli gemma.chiaffarelli@ersaf.lombardia.it 

Italy Francesco da Schio fr.daschio@gmail.com 

Italy Sara Di Lonardo sara.dilonardo@cnr.it 

Italy Luca Filippi lfilippi@emiliacentrale.it 

Italy Jacopo Goracci jacopogoracci@hotmail.com 

Italy Elena Maestri elena.maestri@unipr.it 

Italy Tanja Mimmo tanja.mimmo@unibz.it 

Italy Paolo Mulotto paolo.mulotto@unimi.it 

Italy Maria Pacchioli m.t.pacchioli@crpa.it 

Italy Ilaria Re ilaria.re@italbiotec.it 

Italy Cosimo Righini c.righini@cia.it 

Italy Giampaolo Sarno giampaolo.sarno@regione.emilia-romagna.it 

Italy Carla paola Scotti scotti@pedologia.net 

Italy Anastasia Shchegolikhina anastasia.shchegolikhina@unimi.it 

Italy Maria Speranza maria.speranza@unibo.it 

Italy Antonino Testa antonino.testa@unina.it 

Italy Fabio Tinelli Roncalli tinelli@gmail.com 

Italy Anna Trettenero anna.trette@gmail.com 

Latvia Aleksandrs Adamovics aleksandrs.adamovics@llu.lv 
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Country First Name Last Name Email 

Latvia Ina Alsina ina.alsina@llu.lv 

Latvia Jānis Kažotnieks janis.kazotnieks@llkc.lv 

Latvia Lasma Ozola lasma.ozola@llkc.lv 

Latvia Livija Zarina livija.zarina@arei.lv 

Lithuania Rimtautas Petraitis rimtautas.petraitis@lzukt.lt 

Netherlands Harm Brinks h.brinks@delphy.nl 

Netherlands Hilde Coolman   

Netherlands Tjits H.  de Groot t.degroot@andrenthe.nl 

Netherlands Peter Lerink info@ib-lerink.nl 

Netherlands Laura Martinez Garcia laura.martinezgarcia@wur.nl 

Netherlands Digni van den Dries metamorphosis@solcon.nl 

Poland Eligio Malusa eligio.malusa@inhort.pl 

Poland Wójcik Marcin oikoskrzywa@gmail.com 

Poland Alina Syp asyp@iung.pulawy.pl 

Portugal Gonçalo Amorim goncalo.amorim@food4sustainability.org 

Portugal Pedro Atalaya patalaya68@gmail.com 

Portugal Miguel Cachao miguel.cachao@avipe.pt 

Portugal Fátima Calouro fatima.calouro@iniav.pt 

Portugal Maria Centeno mcenteno@dgadr.pt 

Portugal Ana Margarida Chambel ana.chambel@avipe.pt 

Portugal Pedro Forjaz Carreiro pcarreiro@agristarbio.com 

Portugal Ana Gouveia acborralhogouveia@gmail.com 

Portugal Antonio Heitor claudio.heitor@confagri.pt 

Portugal Filipe Marques nmarques@portalimpex.pt 

Portugal Antonio Mário Perdigão antonio.perdigao@sapo.pt 

Portugal Nuno Rodrigues nuno.rodrigues@terraprima.pt 

Portugal Alfredo Sendim alfredosendim@herdadedofreixodomeio.pt 

Romania Liliana Badulescu lilib_20@yahoo.com 

Romania Ana Butcaru ana.butcaru@qlab.usamv.ro 

Romania Mihai Constantinescu mihai.constantinescu@mmediu.ro 

Romania Cosmin Spataru agrocoophub@gmail.com 

Slovakia Daniel Acs acs@prounion.sk 

Slovenia Tamara Korošec dr.tamara.korosec@gmail.com 

Slovenia Jurka Lesjak jurka.lesjak@kis.si 

Slovenia Mario Lešnik lesnik.mario2@gmail.com 

Spain María Almagro mbonmati@cebas.csic.es 

Spain Pilar Andrés pilar.andres@creaf.uab.es 

Spain Verónica Asensio vasensio@edafotec.com 
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Country First Name Last Name Email 

Spain Glòria Àvila gloria.avila@irta.cat 

Spain Manuel Beltrán Miralles mbeltran@iniciativaseuropeas.es 

Spain Blanca Casares Guillén blanca@efectotp.org 

Spain Fulgencio Contreras López fulgencio.contreras@carm.es 

Spain Miguel de Cara franciscom.cara@juntadeandalucia.es 

Spain Enrique Doblas Miranda e.doblas@creaf.uab.cat 

Spain Francesc Domingo Olivé francesc.domingo@irta.cat 

Spain Daniel Durán viticultura4@pacolola.com 

Spain Emilia Fernández Ondoño efernand@ugr.es 

Spain Alejandro Gallego gallegoa@ymail.com 

Spain Abelardo Hernández ahernandez@proexport.es 

Spain Pedro María Herrera Calvo pedromarih@gmail.com 

Spain Alvaro Izquierdo alvaroizquierdo@gmail.com 

Spain Sonsoles Jiménez sonsoles@alberizas.com 

Spain Ana Rengifo Abbad ana.rengifo.abbad@gmail.com 

Spain Tamara Rodríguez Silva trodriguez@feuga.es 

Spain Juan Sagarna sagarna@agro-alimentarias.coop 

Spain Miguel Ángel Tenorio migote1@hotmail.com 

Spain Raul Zornoza raul.zornoza@upct.es 

Sweden Oskar Hansson oskar.hansson@hushallningssallskapet.se 

Sweden Cecilia Hermansson cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se 

Sweden Kjell Ivarsson kjell.ivarsson@lrf.se 

United Kingdom Adrian Kinner-Smith adrian.kinner-smith@severnriverstrust.com 

United Kingdom Jane Mills jmills@glos.ac.uk 
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Speakers (in order of the programme) 

Country First Name Last Name Email 

European Commission Nathalie Sauze-Vandevyver  

Spain Patricia Mora patriciamora@innogestiona.es 

Germany Christine Bajohr info@kuhproklima.de 

Ireland Kylie Magner hello@magnersfarm.com 

France Généviève Savigny genevieve.savigny@wanadoo.fr 

Portugal Teresa Pinto-Correia mtpc@uevora.pt 

France Claire Chenu claire.chenu@inrae.fr 

Italy Arwyn Jones arwyn.jones@ec.europa.eu 

Belgium Sebastien Janssens sebastien.janssens@vlm.be 

Hungary Hajdu Zoltán soltub@soltub.hu 

Belgium Marco Giacomazzi giacomazzi@europeanbiogas.eu 

Switzerland Vincent Michel vincent.michel@agroscope.admin.ch 

Austria Anna Pollak anna.pollak@global2000.at 

Italy Edoardo Costantini eac.costantini@gmail.com 

Denmark Annette Vibeke Vestergaard avv@seges.dk 

Portugal Gottlieb Basch gb@uevora.pt 

Portugal Ana Fonseca anafonseca@uevora.pt 

Spain Iñigo Virto inigo.virto@unavarra.es 

Finland Eliisa Malin eliisa.malin@bsag.fi 

Portugal Claudia cordovil cmscordovil@gmail.com 

Portugal Ana Paz amartapaz@gmail.com 

Germany Stephan Jung stephan.jung@lwk.nrw.de 

Portugal Paula Maria da 

Luz Figueiredo de 

Alvarenga palvarenga@isa.ulisboa.pt 

Hungary Vince Láng vince.lang@drdc.eu 

Belgium Stefaan De Neve stefaan.deneve@ugent.be 

Italy Ughetta Bertini ughetta.bertini@libero.it 

Italy Marta Perez-Soba marta.perezsoba@ec.europa.eu 

Slovenia Vesna Čuček vesna.cucek@ce.kgzs.si 

Poland Mateusz Ciasnocha mciasnocha@wp.pl 

Netherlands Janjo de Haan janjo.dehaan@wur.nl 

European Commission Kerstin  Rosenow  
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European Commission Fabio Cossu 

European Commission Susana Gaona 

European Commission Marta Iglesias 

European Commission Arwyn Jones 

European Commission Magdalena Mach 

European Commission Marta Perez-Soba 
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European Commission andrea schievano 

European Commission Annette Schneegans 

European Commission Jean Michel Terres 

European Commission Antonella Zona 

EIP-AGRI Service Point Margarida Ambar 

EIP-AGRI Service Point Sarah Beigel 

EIP-AGRI Service Point Willemine Brinkman 

EIP-AGRI Service Point Katrien Dejongh Audenaert 

EIP-AGRI Service Point Sergiu Didicescu 

EIP-AGRI Service Point Pacôme  Elouna Eyenga 

EIP-AGRI Service Point Andrés Manuel García Lamparte 

EIP-AGRI Service Point Zeus Gonzalez Fernandez 
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MONTADO NOVO 
DA HERDADE DO 
FREIXO DO MEIO
RECUPERAÇÃO  
DE SOLOS  
ATRAVÉS DA 
AGROECOLOGIA

O projecto ECOMONTADO XXI – A Agroecologia 
aplicada ao design do Montado Novo  
(http://www.ecomontadoxxi.uevora.pt/ e  
https://www.herdadedofreixodomeio.pt/projeto-
ecomontado-xxi) é um Grupo Operacional que tem 
como parceiros o MED – Instituto Mediterrânico para  
a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, a Herdade 
do Freixo do Meio, localizada em Foros de Vale de 
Figueira, a Herdade da Machoqueira do Grou, localizada 
em Coruche e a Associação de Produtores Florestais  
do Concelho de Coruche e Limítrofes.  Este projecto  
tem como objectivo melhorar as condições do solo  
de forma a recuperar a sua capacidade de servir de 
suporte à instalação de novas árvores, utilizando  
o sistema Keyline e a Agroecologia.

A implementação do sistema de Keyline consiste,  
em traços gerais, no desenho de curvas, ligeiramente 
desniveladas (cerca de 1%), relativamente às curvas  
de nível, em direcção à cumeada. Desta forma a água é 
forçada a sair da zona de vale e distribuir-se para zonas 
onde normalmente não se acumula. Do sistema Keyline 
faz ainda parte a utilização de um arado de Yeomans, 
que abre sulcos no solo sem qualquer mobilização,  
de forma a não perturbar a vida do solo e a reduzir  
ao mínimo a taxa de mineralização da matéria orgânica.  
Os sulcos podem ter profundidades de 10 a 40 
centímetros e vão sendo feitos com passagens 
sucessivas, em cada ano em zonas próximas do sulco 
anterior, de forma a criar solo e abrir espaço para as 
raízes das plantas se desenvolverem. O objectivo deste 
sistema é melhorar a distribuição da água ao nível do 
solo tanto horizontalmente como em profundidade, 
reduzindo zonas de encharcamento e de baixa 
infiltração. 

Com mais humidade, as funções do solo melhoram, 
nomeadamente a quantidade de vida do solo, os teores 
em matéria orgânica e consequentemente a capacidade 
de suporte de vegetação, sejam estas hortícolas, sebes 
de aromáticas, árvores de fruto ou sobreiros e azinheiras. 
O primeiro passo para a implementação do projecto 
foi a realização, em 2017, do levantamento topográfico 
do terreno, pela empresa LineaClave, para desenho 
do projecto de Keyline a implementar no terreno. Este 
projeto foi executado em AutoCad e posteriormente 
marcado no terreno com apoio da mesma empresa.
A figura 1 mostra o resultado desta implementação  
no terreno. 

Figura 1
 
Desenho de Keyline implementado na Herdade do Freixo do Meio.

 

O ECOMONTADO XXI é  
um Grupo Operacional  
que consiste numa parceria 
entre duas explorações 
agrícolas localizadas  
no sul de Portugal 
e o MED – Instituto 
Mediterrânico para a 
Agricultura, Ambiente 
e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora.  
O seu objetivo é estudar 
o impacto do Keyline 
nas condições do solo 
e a sua capacidade 
para suportar um novo 
sistema de Montado.
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Na figura 2 
podemos observar 
o desenho das 
linhas de Keyline, 
que resultou desta 
marcação.

 

Figura 2
 
Desenho das linhas  
de Keyline instaladas  
na parcela.



Outra estratégia utilizada para a criação do Montado 
Novo, na Herdade do Freixo do Meio, foi a plantação de 
espécies autóctones segundo o modelo da agroecologia. 
Desta forma aproveitaram-se as linhas de Keyline, onde 
ocorre uma maior infiltração de água, para se instalarem 
árvores de diferentes espécies autóctones e um compasso 
bastante apertado. Desta forma, em 2018, foram plantados, 
com espaçamento de 2 metros, pinheiros-mansos, 
sobreiros e azinheiras. Foi ainda feita uma sementeira de 
bolotas e o reforço das Keylines com a passagem de um 
arado de Yeomans com dois ferros, de cada lado da linha. 

O esquema de intervenção que teve  
como referência as linhas de Keyline,  
e seguiu o padrão indicado na figura 3.
 
No ano de 2018 ainda se fez o aproveitamento das 
entrelinhas com corte da pastagem natural. Como 
resultado desta campanha de 2017/2018 pôde observar-
se uma baixa taxa de sobrevivência das árvores em áreas 
bem definidas. Também se registou uma baixa taxa de 
germinação das bolotas semeadas. Das árvores com  
maior taxa de sucesso destacou-se o pinheiro-manso,  
que apresentou também um crescimento mais notório.

Na campanha de 2018/2019 repetiu-se a sementeira 
de bolotas de sobreiro e azinheira e de pinhão 
imediatamente ao lado da linha das árvores (zona B da 
Fig.3). Foi feita a abertura de um pequeno rego utilizando 
uma charrua, para reforçar o efeito do Keyline, bem como 
uma gradagem para enterrar a semente. Fez-se também, 
em alguns locais, o reforço do Keyline com passagem  
do arado de Yeomans com dois ferros, de cada lado  
da linha de Keyline.

Paralelamente a esta zona B de trabalho (zona C da Fig. 3) 
fez-se uma gradagem, com sementeira de uma mistura de 
sementes forrageiras destinadas à produção de biomassa. 
Voltou a repetir-se o corte da entrelinha para biomassa. 
Nas áreas abertas, correspondentes à zona D do esquema 
da figura 3, o solo foi lavrado utilizando uma grade de 
discos e semeado com uma mistura de prados. Foram 
ainda semeadas abóboras. 

Como resultado desta campanha, voltou a verificar-se 
uma baixa taxa de germinação da bolota, com zonas bem 
definidas, por manchas, onde a germinação foi satisfatória. 
Observou-se uma elevada mortalidade de árvores jovens 
no período de primavera/verão. Quanto à quantidade de 
biomassa de pastagem produzida na zona da entrelinha, 
registou-se uma melhoria significativa, bem como um 
aumento na diversidade de plantas herbáceas. Apenas as 
zonas de baixa, com elevado encharcamento, constituíram 
uma excepção a este aumento significativo na biomassa 
produzida.

Na campanha de 2019/2020 efectuou-se o reforço das 
linhas de Keyline com passagem do arado de Yeomans 
com dois ferros, de cada lado da linha (zona B da Fig.3). 
Nas linhas de Keyline fez-se nova plantação (retancha), 
utilizando espécies autóctones mais resistentes. Mais 
concretamente, e seguindo o esquema da figura 3, na 
zona A, foram plantados, com um compasso de um metro, 
pinheiros mansos (Pinus pinea), aroeiras (Pistacia lentiscus), 
medronheiros (Arbutus unedo), sobreiros (Quercus suber), 
azinheiras (Quercus rotundifolia), carrascos (Quercus 
coccifera), murtas (Myrtus communis), alfarrobeiras 
(Ceratonia siliqua), Zambujeiros (Olea europeae var. 
sylvestris) e abrunheiros-bravos (Prunus spinosa), 
conforme se pode ver na figura 4. Nesta mesma linha 
foram ainda semeadas bolotas de sobro e azinho.

Figura 4
 
Plantação de diferentes espécies arbóreas, de forma alternada,  
com o compasso de um metro, na linha de Keyline, previamente  
marcada no terreno. Zona A da figura 3.

 

Voltou a fazer-se uma gradagem paralela a esta área 
de trabalho (zona C da Fig. 3), com sementeira de uma 
mistura de espécies forrageiras destinadas à produção  
de biomassa. Voltou a repetir-se o corte de biomassa  
na entrelinha para fenagem e biomassa.

Como resultado das operações desta campanha 
voltou a observar-se uma baixa taxa de 
sobrevivência das plantas instaladas (rondando 
os 10%), com perdas da totalidade das plantas 
nas zonas de baixa, sujeitas a encharcamento. 
Já nas zonas de meia encosta, a taxa de 
sobrevivência das plantas instaladas foi mais 
elevada, com destaque para o zambujeiro, 
o pinheiro-manso e a azinheira. Voltou a 
observar-se uma baixa taxa de germinação  
da bolota, na generalidade, com algumas 
zonas bem definidas onde se observou uma 
maior taxa de germinação. Também se voltou 
a registar uma elevada taxa de mortalidade das 
árvores jovens no período de primavera/verão. 
A produção de biomassa na zona da entrelinha 
voltou a aumentar.

Na campanha de 2020/2021, correspondendo à última 
campanha dentro do projecto ECOMONTADO XXI, teve 
de se re-identificar as zonas de passagem das linhas 
de Keyline que tinham, entretanto, desaparecido sob 
o denso manto da biomassa vegetal. No período da 
primavera esta biomassa, constituída sobretudo por 
gramíneas e leguminosas, pode chegar aos dois metros 
e meio, cobrindo tudo e tornando a identificação 
das linhas de Keyline bastante difícil. Desta forma 
a re-identificação das linhas foi feita manualmente, 
tentando encontrar as linhas de árvores plantadas e 
com instalação de tutores de bambu num compasso 
relativamente apertado. Procedeu-se também a nova 
sementeira manual de bolotas. 

Repetiu-se a remarcação das linhas de Keyline, utilizando 
o arado de Yeomans com dois ferros e desta vez 
procedeu-se, simultaneamente, à sementeira de linhas 
de tremocilha (Lupinus luteus L.) e Faveta (Vicia spp.), 
conjuntamente com a sementeira de bolotas de sobreiro 
e azinheira, como forma de colorir e marcar os locais  
de sementeira e as próprias Keylines (Figura 5). 

Ainda se fez um pequeno rego, utilizando uma charrua,  
e uma gradagem de enterramento desta semente.
Nesta campanha procedeu-se a uma plantação teste  
de corta-ventos nas linhas de festo, ensaiando uma nova 
alfaia agrícola que consiste num pequeno subsolador 
com uma fresa associada. Nesta plantação utilizaram-se  
pinheiros-mansos, azinheiras, sobreiros, carrascos, 
zambujeiros, aroeiras, abrunheiros-bravos, murtas e 
ciprestes. Também nesta zona de teste se procedeu  
à sementeira de bolotas de sobreiro e azinheira bem 
como a uma rega manual. Neste ano, em substituição 
do corte das entrelinhas procedeu-se ao derrube das 
herbáceas utilizando um rolo de facas.

Como resultado das actividades desta 
campanha observou-se uma boa taxa de 
sobrevivência das plantas instaladas, que 
rondou os 80% nestas plantações de teste. 
Também se observou uma melhor taxa  
de germinação das bolotas semeadas  
e uma melhoria de produtividade nas 
entrelinhas, com teores mais elevados  
de matéria-orgânica.

De acordo com as indicações da Agroecologia, para 
cada planta instalada foi feito um buraco de cerca 
de 20 cm que se encheu com uma mistura de solo e 
composto bem curtido. A planta foi instalada e foram 
feitas pequenas caldeiras, para melhor retenção da água. 
A caldeira foi coberta com material vegetal triturado 
(“mulch”) de forma a evitar a evaporação, manter a 
humidade do solo e os micro-organismos benéficos. 
Uma vez que o material vegetal está triturado, vai-se 
incorporando no solo enriquecendo-o com nutrientes. 

A biomassa da entrelinha, cortada anualmente, foi 
colocada junto às linhas de plantação das árvores, como 
forma de reforçar a protecção conferida pelo “mulch” e 
as funções de retenção da humidade, ensombramento, 
criação de matéria orgânica e descompactação do solo.
O que se observou, após os vários anos de intervenção, 
foi a sobrevivência preferencial das árvores plantadas 
e germinadas nas zonas de meia encosta orientadas a 
norte e a este. Nas zonas de topo e de baixa ocorreu 
elevada mortalidade, tanto por se manterem as 
condições de forte exposição solar e ao vento, nas zonas 
de topo, como por se manter o elevado encharcamento, 
nas zonas de baixa. Dado o elevado teor em argila dos 
solos desta parcela, a drenagem deficiente das zonas 
de baixa não foi devidamente solucionada pelo Keyline, 
levando ao encharcamento das raízes de algumas 
das plantas instaladas. Nas localizações de maior 
encharcamento, a recuperação da antiga linha  
de água, já destruída há vários anos, deverá revelar-se 
uma solução mais efectiva para este tipo de solos.

No entanto a produção de biomassa vegetal, 
nas zonas da entrelinha, foi aumentando de 
ano para ano, o que se poderá dever tanto 
às actividades sistemáticas de sementeira em 
algumas linhas, como a um efeito correctivo 
sobre a humidade do solo resultante da 
instalação das linhas de Keyline.

Neste caso concreto, em que ocorreu a plantação 
e sementeira intensiva de árvores e outras espécies 
vegetais, requerendo uma frequência de operações 
agrícolas muito elevada, a existência de curvas de 
Keyline, que não constituem linhas paralelas, dificultou 
os trabalhos agrícolas, sobretudo os que implicaram  
a utilização de tractor.

Neste caso, a opção mais eficaz teria correspondido 
a uma solução de compromisso, com marcação de 
Keylines nas zonas de meia encosta e recuperação  
das linhas de água nas zonas de drenagem 
marcadamente deficiente.

Também se considera que esta técnica se poderá 
revelar mais eficaz onde não haja necessidade de 
repetir as operações agrícolas com tanta regularidade, 
nomeadamente em zonas de pastagens ou para a 
instalação definitiva de certas culturas onde o tractor  
não tenha de passar posteriormente com frequência.
Já a aplicação das técnicas propostas pela agroecologia, 
nomeadamente o “mulch”, a adubação verde, a 
sementeira e plantação intensivas de diferentes espécies 
da região, revelaram-se interessantes do ponto de vista 
de sobrevivência das árvores e acréscimo de coberto  
na parcela.

Também se verificou que a sobrevivência das 
espécies arbóreas beneficia significativamente 
com alguma rega nos primeiros anos de 
instalação.

Figura 3
 
Esquema de intervenção 
para a instalação  
do Montado Novo  
do Freixo do Meio  
segundo os métodos  
da agroecologia.  
A – Keyline e zona de 
plantação de árvores e 
sementeira de bolotas; 
B – Subsolagem;  
C – Gradagem e zona  
de sementeira de  
plantas forrageiras;  
D – Zona de instalação  
de prados e sementeira 
de abóboras.

Figura 5

Sementeira de uma 
mistura de tremocilha, 
faveta, bolota de sobreiro 
e azinheira.
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Introdução
O Keyline é um sistema agrícola 
desenvolvido por Percival Alfred 
Yeomans (PA), na Austrália, no final 
dos anos 40 e nos anos 50, após 
combinar experiências realizadas 
na sua quinta, com as suas leituras 
sobre agricultura ecológica e o 
conhecimento de alguns académi-
cos. Ele pôs os seus conhecimentos 
sobre minas ao serviço de um novo 
sistema agrícola de construção de 
solos e gestão da água.

Neste método, a Linha Chave ou 
Keyline é uma linha topográfica 
traçada usando como referência 
um ponto no terreno onde a água, 
ao descer, abranda abruptamente, 
resultando numa área de acumu-
lação de água. Usando esta linha 
como referência, são traçadas 
linhas ligeiramente desniveladas 
(cerca de 1% em relação à Linha 
Chave), para redistribuição da água 
à superfície e/ou armazenamento 
da água. Desta forma, a água é 
distribuída no solo e progressiva-
mente transportada do vale  
para as zonas de cumeada. 

Assim, a taxa de infiltração é 
aumentada ao mesmo tempo que 
se reduz o escoamento superficial 
e a taxa de evaporação, permitindo 

uma melhoria significativa da  
fertilidade e da estrutura do solo.  
Ao melhorar a distribuição da  
humidade no solo, aumenta-se  
o teor total de matéria orgânica, 
bem como a atividade biológica. 
Este sistema é pensado para pro-
mover a retenção e redistribuição 
de água no solo, bem como a 
construção ativa do solo em áreas 
limpas ou com um baixo grau de 
cobertura florestal para melhorar  
as condições de instalação 
de novas coberturas vegetais, 
incluindo pastagens melhoradas, 
aromáticas, ou árvores em diferen-
tes sistemas agroflorestais.

Embora esta técnica tenha grande 
potencial para a gestão da água e 
melhoria do solo em áreas áridas, 
tem havido pouco acompanha-
mento por parte da academia. Os 
tempos de amostragem necessá-
rios para uma avaliação adequada 
destas técnicas não se adequam 
à atual necessidade de produção 
científica, ou aos prazos de finan-
ciamento de projetos, pelo que 
estudos deste tipo, que requerem 
períodos de amostragem mais lon-
gos, são geralmente evitados. 

No projeto ECOMONTADO XXI 
compara-se a implementação  
do sistema Keyline em duas  
explorações (ver tabela 1).

O ECOMONTADO XXI é  
um Grupo Operacional  
que consiste numa parceria 
entre duas explorações 
agrícolas localizadas  
no sul de Portugal 
e o MED – Instituto 
Mediterrânico para a 
Agricultura, Ambiente 
e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora.  
O seu objetivo é estudar 
o impacto do Keyline 
nas condições do solo 
e a sua capacidade 
para suportar um novo 
sistema de Montado.

Localização 
das explorações 
parceiras 
do projeto. 

Mais informações em

www.apfc.pt/id-ensaios.php

www.ecomontadoxxi.uevora.pt
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Tabela 1 

Principais características de cada uma das explorações participantes no projeto ECOMONTADO XXI. 

Exploração A
Freixo do Meio

Exploração B
Machoqueira do Grou

Concelho Montemor-o-Novo Chamusca

Altitude média acima do mar (m) 245 100

Solos pardos/argilosos arenosos

Coberto arbóreo maioritário Quercus rotundifolia  
e Q. suber Q. suber e Pinus pinea

Clima no verão quente e seco quente e seco

Clima no inverno frio e húmido frio e húmido

Temperatura média (ºC)* 13,9 16,3

Precipitação média anual (mm)* 579 588

Classificação textural do solo Franco-Argilo-Arenoso Franco-Arenoso

% de areia do solo 59,26 71,87

% de limo do solo 14,75 20,19

% de argila do solo 26,00 7,94

Corg do solo (%) 0,20 0,31

Matéria orgânica do solo (%) 0,34 0,53

pH do solo 5,86 5,09

*Dados do  http://snirh.apambiente.pt.

Métodos

Marcação  
do desenho  
de Keyline
O levantamento topográfico e o 
desenho das Keyline a implementar 
nas duas explorações foi feito pela 
empresa espanhola Línea Clave  
utilizando o programa Autocad  
e um aparelho de GPS portátil. 
A sua marcação no terreno foi  
feita com apoio de equipamento  
e técnicos agrícolas em cada  
uma das explorações (Figura 1).

Figura 1

Marcação de curvas de Keyline por Jesús 
Ruiz Games e o técnico da exploração B, 
utilizando o leitor de GPS portátil.

Figura 2

Aspecto das linhas de Keyline em vista de 
solo a) e vista aérea b) após sua marcação  
na exploração A.

Para além da marcação das linhas 
de Keyline, foram marcadas valas 
mais visíveis com o objetivo de  
servirem de referência para marca-
ções posteriores.
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ECOMONTADO XXI
MONITORIZAÇÃO 
DA HUMIDADE  
DO SOLO



Monitorização 
da humidade 
do solo
Partindo do princípio que o impacto 
do Keyline é sentido principalmente 
ao nível da humidade do solo, foram 
definidas, com este objetivo, 4 par-
celas nas duas explorações e foram 
aí instaladas 30 sondas de medição 
da humidade, de acordo com as 
imagens abaixo (Figura 3).

Figura 3

Parcelas 2 e 3 da exploração A (a) e Parcelas 
4 e 5 da exploração B (b). Retas definidas nas 
parcelas de estudo. Retas E e G com Keyline e 
retas D e F de controlo, sem Keyline.

 

Foram efetuadas leituras da humi-
dade do solo uma vez por mês 
em cada uma das explorações, 
utilizando uma sonda Diviner 2000. 
Os dados foram descarregados 
utilizando o programa de software 
da Sentek Pty Ltd. – IrriMAX para 
Windows. 

Foram definidas retas que têm o seu 
início numa zona topográfica de maior 
altitude e o seu fim numa zona topo-
gráfica de baixa, conforme a figura 3.

Os pontos onde foram instaladas as 
sondas foram agrupados, dois a dois 
nas retas da exploração A, e três a 
três nas retas da exploração B, por 
forma a obter valores médios para 
cada localização topográfica – zona 
alta, zona intermédia e zona baixa.
Representamos na Figura 3 os pon-
tos das respetivas retas e a forma 
como foram agrupados, em cada 
exploração, para a obtenção de 
valores médios das leituras de humi-
dade do solo (Figura 4). 

Monitorização 
da composição 
do solo
No início do projeto foram feitas 
análises de solos em 12 locais de 
amostragem (LA), às seguintes pro-
fundidades (0-20 cm, 20-40 cm, 
40-60 cm) obtendo 36 amostras 
de solo. Cada amostra de um local, 
a uma dada profundidade, é uma 
amostra compósita das amostras 
recolhidas nos dois ou três pontos 
(P) do mesmo local a essa profundi-
dade (Figura 5).

Resultados 
e discussão

Monitorização 
da humidade 
do solo
Os valores de humidade do solo 
foram recolhidos, nas duas explora-
ções, desde maio de 2019. A marca-
ção do Keyline só foi feita em 2020 
pelo que dispomos de um ano de 
leituras sem Keyline e um ano de 
leituras após a marcação do Keyline 
no terreno.

Nos gráficos abaixo podemos 
observar as retas D (linha azul) e  
E (linha vermelha) correspondentes 
respetivamente às parcelas 2 e 3 da 
exploração A, servindo a primeira 
de parcela de controlo e estando a 
segunda marcada com o desenho 
de Keyline (Figura 6).
 
Da observação da Figura 6 podemos 
constatar que os efeitos do Keyline 
variam com a localização topográ-
fica. Os resultados indicam que o 
Keyline tem efeito no teor de humi-
dade do solo, mas que esses efeitos 
variam conforme se trate de uma 
zona de maior altitude, altitude inter-
média ou uma zona de baixa. Na 
zona alta os resultados indicam uma 
maior retenção de humidade nas 
profundidades de 10 a 40 centíme-
tros, no período de março a julho, 
quando a redução nos valores de 
precipitação começa a repercutir-se 
nos valores de humidade do solo. 

Na zona intermédia os resultados 
apontam para uma maior retenção 
de humidade no solo nas profun-
didades dos 0 aos 20 centímetros. 
Pelo contrário, na zona baixa, os 
resultados apontam para uma redu-
ção na retenção de humidade nas 
profundidades dos 0 aos 10 centíme-
tros, desde a primeira marcação do 
Keyline, em fevereiro de 2019, com 
reforço desse efeito após a segunda 
marcação do Keyline, em junho de 
2020. Observa-se assim uma redu-
ção do encharcamento na camada 
mais superficial do solo. Contudo, 
para as profundidades dos 10 aos 
50 centímetros já se observa nova-
mente uma maior retenção da humi-
dade no solo, nos meses de maio a 
junho, quando este começa a secar. 

Na zona topográfica de altitude 
intermédia o efeito descrito ante-
riormente é ainda visível, observan-
do-se uma redução dos valores de 
humidade na camada superficial  
de solo, dos 0 aos 10 centímetros  
e um aumento da humidade do  
solo nas camadas mais profundas, 
dos 30 aos 50 centímetros. 

Estes valores, decorrentes 
também entre os meses  
de março a maio, parecem 
corresponder, mais uma vez, 
a uma situação de drenagem 
do excesso de humidade 
provocado por um valor  
de precipitação mais ele-
vado, para os níveis mais 
profundos do solo. 

Nos meses de maio a julho, obser-
va-se uma redução dos níveis de 
humidade do solo semelhante tanto 
na parcela de controlo como na 
parcela com Keyline. Nesta situação, 
correspondente à localização topo-
gráfica intermédia, o Keyline não 
teve efeito na retenção da humi-
dade no solo.

Na zona topográfica de menor  
altitude também se observa uma 
diminuição significativa da humi-
dade nas camadas superficiais do 
solo, dos 0 aos 30 centímetros, 
no período entre março e maio. 
Simultaneamente, observa-se um 
aumento dos valores de humidade 
do solo nas camadas mais profun-
das, dos 30 aos 50 centímetros, o 
que parece corresponder a uma 
drenagem do excesso de humidade 
para a zona mais profunda do solo. 

De forma semelhante ao que ocor-
reu nas outras localizações topo-
gráficas, nos meses de maio a julho, 
observa-se uma redução dos níveis 
de humidade do solo semelhante, 
tanto na parcela de controlo como 
na parcela com Keyline. Nesta 
situação, correspondente à loca-
lização topográfica de mais baixa 
altitude, o Keyline não teve efeito 
na retenção da humidade no solo.

Este efeito diferenciado do Keyline 
sobre a capacidade do solo em 
manter a humidade nas explora-
ções A e B, deverá estar relacio-
nado com a textura do solo nas 
duas explorações. Enquanto na 
exploração A as frações de areia  
e limo correspondem a 59,26%  
e 14,75%, na exploração B são de 
71,87% e 20,19%, respetivamente.  

Figura 6

Retas D (linhas    parcela 2 — Controlo) e E (linhas    parcela 3 — Keyline) da exploração A.

Figura 7

Retas F (linhas    parcela 4 — Controlo) e G (linhas    parcela — Keyline) da exploração B.
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Figura 5

Esquema de recolha das amostras de solo

 
Local de amostragem (LA1)

P1 P2 P3

} 0-20 cm

} 20-40 cm

} 40-60 cm

 
Amostragem de solos do LA1

P1 P2 P3 Amostra compósita LA1

} 0-20 cm

} 20-40 cm

} 40-60 cm

As análises foram efetuadas aos 
seguintes elementos: Textura de 
campo (apenas no início do projeto); 
pH (H2O), pH (KCl), Condutividade, 
Matéria Orgânica, Fósforo extraível 
(P2O5), Potássio extraível (K2O),  
Cálcio extraível e Magnésio  
extraível, Manganês.    

Figura 4

Localização dos pontos de amostragem nas retas D (linha contínua) e E (linha tracejada) da exploração A e nas retas F (linha contínua) e G (linha tracejada)  
da exploração B, com indicação sobre o seu agrupamento de acordo com a localização topográfica (zona alta – ZA, zona intermédia – ZI e zona baixa – ZB), 
para obtenção de valores médios de humidade do solo.

Pode deduzir-se, desta forma, 
que o Keyline possibilita o 
aumento da capacidade de 
retenção da humidade no 
solo nos meses de verão, 
amenizando os efeitos da 
falta de água durante esta 
estação.

Nos gráficos abaixo podemos 
observar as retas F (linha azul) e  
G (linha vermelha) correspondentes 
respetivamente às parcelas 4 e 5  
da exploração B, servindo a primeira 
de parcela de controlo e estando a 
segunda marcada com o desenho 
de Keyline (Figura 7).

Da observação dos resultados dos 
valores da humidade do solo para 
esta exploração, observa-se na zona 
mais alta, um aumento nos valo-
res de humidade na camada mais 

profunda do solo, dos 40 aos 50 
centímetros, com uma diminuição 
simultânea dos valores da humidade 
do solo na camada mais superficial, 
dos 0 aos 10 centímetros, para os 
meses de março a maio. Nesta situa-
ção, que coincidiu com um período 
de maior precipitação, parece ter 
ocorrido uma drenagem da água 
dos níveis mais superficiais para os 
níveis mais profundos do solo, por 
efeito do Keyline. No período de 
maio a julho, observa-se uma redu-
ção dos níveis de humidade do solo 
semelhante tanto na parcela de con-
trolo como na parcela com Keyline. 

Nesta situação, correspon-
dente à localização topo-
gráfica de maior altitude, o 
Keyline não teve efeito na 
retenção da humidade no 
solo.

Já a composição em argila é bas-
tante superior nos solos da explo-
ração A (26,00%) (maioritariamente 
Franco-Argilosos-Arenosos com 
variações que vão desde solos 
Argilosos a Franco-Arenosos) 
comparativamente à presente nos 
solos da exploração B (7,94%). 
(Franco-Arenosos).

Os solos Franco-Arenosos tendem 
a ter uma reduzida capacidade de 
retenção da humidade e os baixos 
teores de matéria orgânica pre-
sentes nas parcelas da exploração 
B (0,52%) não são suficientes para 
contrariar esta situação. 

Desta forma não se reco-
menda a implementação 
deste sistema de Keyline 
neste tipo de solos fran-
co-arenosos ou arenosos, 
com exceção das zonas que 

sejam propensas ao  
encharcamento, onde  
o Keyline poderá reduzir  
esta tendência.

Já na exploração A, onde a compo-
sição textural do solo conduz, com 
frequência, a situações de enchar-
camento ou redução da infiltração 
até às camadas mais profundas, a 
implementação do Keyline traz van-
tagens ao possibilitar o aumento da 
capacidade de retenção da humi-
dade no solo nos meses de verão, 
amenizando os efeitos da falta de 
água durante esta estação e ao 
facilitar a drenagem da água nas 
zonas mais baixas, quando ocorre 
mais precipitação.
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 Reta F      zona alta      zona intermédia      zona baixa
 Reta G     zona alta      zona intermédia      zona baixa

 Reta D      zona alta      zona intermédia      zona baixa
 Reta E      zona alta      zona intermédia      zona baixa

Localização dos pontos de amostragem nas Retas D e E Localização dos pontos de amostragem nas Retas F e G
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Este grupo operacional partiu 
da constatação, por parte do 
proprietário da Herdade do Freixo 
do Meio, da degradação do 
sistema Montado e dos solos que 
suportam este sistema, situação 
esta agravada pelo impacto das 
alterações climáticas na região. 
Desta forma a proposta previa a 
recuperação do Montado através 
da implementação de práticas 
de Agroecologia e do sistema 
Keyline para uma melhor gestão 
da distribuição da água no solo. 
Foram definidas, na herdade do 
Freixo do Meio, três parcelas  
onde se fez a implementação do 
sistema de Keyline e das práticas  
de Agroecologia por forma  
a estabelecer um método  
de recuperação do  
Montado em áreas abertas  
e degradadas (Figura 1).

A implementação do projeto 
consistiu na definição das parcelas 
a intervir, na elaboração do 
levantamento topográfico das 
mesmas e posterior desenho, em 
Autocad, das linhas de Keyline 
em duas das parcelas. Na figura 
2 podemos ver o desenho/
planeamento das linhas de  
Keyline a instalar na parcela 1.

O ECOMONTADO XXI é  
um Grupo Operacional  
que consiste numa parceria 
entre duas explorações 
agrícolas localizadas  
no sul de Portugal 
e o MED – Instituto 
Mediterrânico para a 
Agricultura, Ambiente 
e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora.  
O seu objetivo é estudar 
o impacto do Keyline 
nas condições do solo 
e a sua capacidade 
para suportar um novo 
sistema de Montado.

Localização 
das explorações 
parceiras 
do projeto. 

Mais informações em
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Figura 2
 
Desenho, em Autocad, 
das linhas de Keyline e 
lagoas de recolha de água, 
a implementar na parcela 1.

Keyline

Curvas de nível

ECOMONTADO XXI
PERSPECTIVA  
DO PROPRIETÁRIO 
SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJECTO

Figura 1

Figura 1 – As três parcelas instaladas na Herdade do Freixo do Meio: 
Parcela 1 com Keyline e práticas agroecológicas a);  
Parcela 2 – controlo b); Parcela 3 – com Keyline c).

a

b

c



Posteriormente o Keyline foi marcado nas parcelas 1 e 2 
e foram implementadas as medidas de Agroecologia  
na parcela 1 (Figura 3). 

Figura 3

Aspecto das linhas de Keyline nas parcelas 1 a) e 2 b) após sua marcação na Herdade do Freixo, com recurso a um subsolador Grass-Tiller HE-VA, adaptado.

A marcação do desenho de Keyline foi feita sob 
orientação da empresa que desenhou o Keyline, 
previamente, em gabinete, e recorrendo a um subsolador 
adaptado, em vez de utilizar um arado de Yeomans.  
Esta questão ficou a dever-se ao facto de o arado de 
Yeomans ser um equipamento fabricado na Austrália 
e a sua importação ficaria extremamente dispendiosa. 
Tem sido prática habitual, na implantação do desenho 
de Keyline no terreno, a utilização de subsoladores 
adaptados, nomeadamente o subsolador Grass-Tiller 
HE-VA, por produzir, após a sua adaptação, um resultado 
final em tudo semelhante ao produzido pelo arado de 
Yeomans, ou seja, a marcação das linhas pretendidas  
sem qualquer mobilização do solo, como se pode 
observar na figura 4.

Os indicadores monitorizados foram a qualidade do 
solo, antes e depois da implementação das práticas 
de Agroecologia e do Keyline, a humidade do solo, 
com leituras mensais durante três anos e a quantidade 
e qualidade da pastagem, que foi avaliada em três 
primaveras sucessivas. 

Dado o crescimento significativo de biomassa na 
pastagem na parcela 1, de ano para ano, tornou-se  
bastante difícil encontrar o desenho de Keyline 
previamente instalado, para proceder à sua manutenção. 
A forma de contornar esta situação foi a marcação de 
algumas destas linhas recorrendo a valas mais profundas  
e largas e por isso com maior visibilidade, conforme  
se pode observar na figura 5.

Figura 5

Valas marcadas na parcela 1 para melhor reconhecimento do Keyline desenhado na parcela. Visão geral a) e pormenor da vala b).
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Com na base na experiência da Herdade  
do Freixo do Meio, foi possível elencar um  
conjunto de recomendações e constrangimentos  
da técnica do Keyline que aqui se apresentam.

�

1
Quais as práticas da 
agroecologia que se verificou 
serem mais eficazes?

•  O zonamento das espécies adequado às suas 
necessidades e à topografia do terreno (encostas 
orientadas a Norte ou a Sul, zonas de baixa ou 
cabeços, etc).

•  A utilização de espécies especialmente resistentes, 
i.e. pioneiras, no momento da sua instalação em 
sistemas muito degradados e com os solos muito 
empobrecidos.

2
Que espécies vegetais foram 
mais resistentes à seca e 
mortalidade inicial? O que 
aconselham plantar para uma 
regeneração do sistema?

•  As espécies mais resistentes à seca e mortalidade 
inicial foram: pinheiro manso (Pinus pinea), 
zambujeiro (Olea europea var. sylvestris), lentisco 
(Pistacia lentiscus), abrunheiro bravo (Prunus 
spinosa), Figueira da índia (Opuntia ficus-indica), 
Cipreste-comum (Cupressus semprevirens), pinheiro 
bravo (Pinus pinaster) e sobreiro (Quercus suber).

•  Para uma boa regeneração do sistema deve 
ser utilizada uma mistura de espécies cujas 
características e funções se adequem às condições 
do local onde vão ser instaladas, de forma a 
promoverem uma evolução mais rápida do sistema 
ao mesmo tempo que fornecem uma maior 
quantidade de recursos, frutos, biomassa  
e pastagem.

3
Que equipamento utilizaram, 
adaptaram equipamento?  
Aconselham este tipo  
de adaptação? 

•  Para a implementação do Keyline nas parcelas 
foi utilizado um arado do tipo Yeomans (um 
Subsolador Grass-Tiller HE-VA), que executa um 
trabalho em tudo semelhante aos arados de 
Yeomans originais.

•  A manutenção dos pastos na entrelinha das 
plantações agroflorestais fez-se com um corta-
matos. No entanto, o facto dos pastos estarem 
bastante altos na altura da primavera-verão, 
quando se faz esta manutenção, impediu uma  
clara visibilidade das linhas o que, juntando ao 
facto das linhas não serem equidistantes provocou 
o corte acidental de centenas de árvores.

•  A ceifa do pasto na entrelinha das plantações 
agroflorestais fez-se recorrendo a uma gadanheira 
e, pela mesma razão acima mencionada, a 
operação agrícola fez-se de forma pouco eficiente. 

4
Onde consideram que se  
deva aplicar estas técnicas? 
Em que regiões e culturas ou 
situações topográficas?

•  De um modo geral pode ser interessante utilizar 
a técnica de Keyline em casos de solos não muito 
pesados/ não argilosos, e solos ou situações com 
boa drenagem natural ou artificial.

•  A técnica não deve ser utilizada onde exista 
arvoredo instalado, de modo a não danificar  
o sistema radicular.  

5
Quais os constrangimentos  
na implementação do Keyline?  
O que poderia ser melhorado 
para a sua implementação  
ser mais eficaz e com mais 
sucesso para o sistema?

•  O sistema Keyline deve ser utilizado em locais 
e com objetivos consonantes às suas valias. 
Mostrou-se muito adequado à promoção de 
pastagens. 

 Aspetos mais positivos:

•  o aumento da retenção de água pelo Keyline fez-
se sentir relativamente rápido na área de projeto;

•  em resultado da maior retenção de água, ocorreu 
uma evolução na vegetação espontânea e perene 
para pastos mais densos, altos e diversos; 

Aspetos menos positivos:

•  a desadequação da técnica à Parcela 1 (solo 
argiloso, drenagem muito deficitária) e à cultura 
instalada (plantação florestal tardia, na primavera);

•  na primavera, devido ao crescimento de ervas 
altas, o reconhecimento da localização das linhas, 
com o objetivo de fazer a sua manutenção, torna-
se difícil;

•  a manutenção do Keyline duas vezes por ano, 
para áreas grandes, é trabalhosa e dispendiosa;

•  ineficiência das operações agrícolas – 
principalmente nas entrelinhas devido à não 
equidistância entre linhas de Keyline e de curvas 
muito apertadas;

•  a construção de grandes represas para retenção 
da água proveniente do Keyline, que tinha sido 
previamente planeada, não foi consumada devido 
ao custo e ao desaproveitamento do solo agrícola 
associados;

•  os prestadores de serviços externos, não estando 
familiarizados com a técnica e com as suas 
especificidades têm pouca sensibilidade para 
uma execução de qualidade.

ba

Figura 4
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O KEYLINE 
NO PROJETO 
ECOMONTADO XXI
EVOLUÇÃO DA 
PASTAGEM

Introdução
O Keyline é um sistema agrícola desenvolvido por 
Percival Alfred Yeomans (PA), na Austrália, no final dos 
anos 40 e nos anos 50, com o objetivo de promover 
uma melhor infiltração da água no solo e reduzir os 
efeitos da erosão. Ao aumentar a capacidade de 
infiltração e redistribuição da água na superfície do 
solo, é de esperar que se reduzam as áreas onde ocorre 
encharcamento e seca significativa, com repercussões 
ao nível da quantidade de biomassa da pastagem 
produzida e da sua composição. Uma vez que estes 
são aspetos importantes para a rentabilidade das 
explorações agrícolas, o conhecimento sobre o impacto 
do Keyline pode dar-nos pistas acerca da sua utilidade 
na exploração. 

Nesta ficha debruçamo-nos sobre o impacto do  
Keyline na pastagem nas duas tipologias de exploração 
que participaram no projeto ECOMONTADO XXI  
(ver a Tabela 1).

Tabela 1 

Principais características de cada uma das explorações  
participantes no projeto ECOMONTADO XXI. 

Exploração A
Freixo do Meio

Exploração B
Machoqueira  
do Grou

Concelho Montemor-o-Novo Chamusca

Altitude média 
acima do mar (m) 245 100

Solos pardos/argilosos arenosos

Coberto arbóreo 
maioritário

Quercus 
rotundifolia e  
Q. suber

Q. suber e  
Pinus pinea

Clima no verão quente e seco quente e seco

Clima no inverno frio e húmido frio e húmido

Temperatura  
média (ºC)* 13,9 16,3

Precipitação  
média anual (mm)* 579 588

Classificação 
textural do solo

Franco-Argilo-
Arenoso Franco-Arenoso

% de areia do solo 59,26 71,87

% de limo do solo 14,75 20,19

% de argila do solo 26,00 7,94

Corg do solo (%) 0,20 0,31

Matéria orgânica 
do solo (%) 0,34 0,53

pH do solo 5,86 5,09

*Dados do  http://snirh.apambiente.pt.

Métodos
Em cada uma das explorações foram definidas duas 
parcelas de estudo correspondendo, as parcelas 2 e 3 
às parcelas de controlo e implementação do Keyline, 
respetivamente, na exploração A, e as parcelas 4 e 5 às 
parcelas de controlo e implementação do Keyline na 
exploração B (Figura 1).

Figura 1

Parcelas 2 e 3 da exploração A (a)  
e Parcelas 4 e 5 da exploração B (b).

O ECOMONTADO XXI é  
um Grupo Operacional  
que consiste numa parceria 
entre duas explorações 
agrícolas localizadas  
no sul de Portugal 
e o MED – Instituto 
Mediterrânico para a 
Agricultura, Ambiente 
e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora.  
O seu objetivo é estudar 
o impacto do Keyline 
nas condições do solo 
e a sua capacidade 
para suportar um novo 
sistema de Montado.

Localização 
das explorações 
parceiras 
do projeto. 
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Marcação do 
desenho de Keyline
O levantamento topográfico e o desenho das Keyline a 
implementar nas duas explorações foi feito pela empresa 
Línea Clave utilizando o programa Autocad e um aparelho 
de GPS portátil. A sua marcação no terreno foi feita pela 
mesma empresa com apoio de equipamento e técnicos 
agrícolas de cada uma das explorações (Figura 2).

Figura 2

Marcação de curvas de Keyline por Jesús Ruiz Games e  
o técnico da exploração B, utilizando o leitor de GPS portátil.

Na exploração A a marcação do Keyline, na parcela 3, foi 
feita a 6 de julho de 2020 e na exploração B a marcação 
do Keyline, na parcela 5, foi feita a 9 de julho de 2020.
Na figura 3 é possível ver as linhas de marcação do Keyline 
na exploração A, após a sua marcação.

Figura 3

Aspecto das linhas de Keyline após marcação  
na parcela 3 da exploração A.

Monitorização da  
biomassa da pastagem
A monitorização da biomassa vegetal foi efetuada nas 
parcelas 2 e 3 da exploração A, correspondendo aos 
pontos de amostragem 28 a 39, e nas parcelas  
4 e 5 da exploração B, correspondendo aos pontos de 
amostragem 40 a 57 (Figura 1). Estes pontos constituem 
as retas de declive da figura 4, com o seu início numa 
zona topográfica de maior altitude e o seu fim numa zona 
topográfica de baixa, conforme se pode observar na 
figura 5. 

Figura 4

Retas definidas nas parcelas de estudo. Retas E e D da exploração A e retas 
F e G da exploração B. As retas E e G localizam-se nas parcelas onde foi feito 
o Keyline e as retas D e F localizam-se nas parcelas de controlo, sem Keyline.

 

Figura 5

Localização dos pontos de amostragem nas retas D (linha contínua – 
controlo) e E (linha tracejada – Keyline) da exploração A

Localização dos pontos de amostragem nas retas F (linha contínua – 
controlo) e G (linha tracejada – Keyline) da exploração B.

Os pontos de amostragem foram localizados junto dos 
tubos de medição da humidade do solo. No primeiro 
ano, 2019, estes pontos foram localizados, na ausência 
de fatores limitantes, com o canto superior esquerdo do 
quadrado utilizado para a recolha de biomassa, encostado 
ao tubo de medição. No ano de 2020, este foi localizado 
com o canto superior direito encostado ao tubo de 
medição e no ano de 2021, com o canto inferior direito 
encostado a este tubo (Figura 6). Como fatores limitantes 
considerámos a presença de pedras, formigueiros, ou 
arbustos que ocupassem parte do talhão a recolher.

A monitorização da pastagem foi feita por determinação 
do peso seco da pastagem cortada rente ao solo, num 
quadrado de 25 m2 (Figura 7). A pastagem de cada 
ponto de amostragem foi cortada com recurso a uma 
tesoura elétrica e colocada num ou mais sacos de plástico 
identificados. Após chegada ao laboratório, a biomassa 
da pastagem de cada ponto foi seca numa câmara de 
secagem, em sacos de papel, para posterior determinação 
do peso seco da biomassa recolhida em cada ponto.

Fez-se também a determinação das espécies vegetais 
presentes e a sua proporção em cada local de 
amostragem, por meio de inventário florístico.
No ano de 2019 o corte das plantas foi feito numa 
época já avançada do ano, 27 de maio e 3 de junho, 
nas explorações A e B respetivamente, tendo esse facto 
dificultado a identificação de algumas espécies no campo. 
Desta forma, em vez de se proceder à realização de 
inventário florístico no campo, procedeu-se à recolha 
da biomassa total aérea de cada talhão. As diferentes 
espécies em cada talhão foram posteriormente separadas 
e pesadas individualmente, após completamente secas  
na câmara de secagem (Figura 8). 

Figura 8

Separação, para identificação e posterior pesagem, 
das espécies presentes em cada talhão.

Já no ano de 2020, o facto de se ter ido ao campo mais 
cedo (a 30 de abril e a 8 de maio, nas explorações B e A, 
respetivamente) possibilitou a realização dos inventários 
florísticos no campo. Fez-se posteriormente a recolha 
da biomassa vegetal acima do solo, de cada talhão de 
amostragem. Esta biomassa foi colocada em sacos de 
plástico identificados que posteriormente foram trocados 
por sacos de papel. A biomassa de cada talhão foi ainda 
seca em câmara de secagem e o peso seco de cada 
conjunto foi medido com balança digital e registado.  

O processo adotado em 2020 foi repetido em 2021 
nas datas de 5 e 7 de abril nas explorações A e B 
respetivamente.

Os dados obtidos para o ano de 2021 foram tratados 
de acordo com diferentes métodos estatísticos em que 
foram comparados os resultados dos pontos das parcelas 
de controlo das explorações A e B (retas D e F) com os 
resultados dos pontos localizados nas parcelas onde se 
instalou o Keyline (retas E e G). 

Resultados e discussão
Tendo em consideração que o keyline só foi aplicado 
em julho de 2020, os únicos dados analisados foram 
os recolhidos na primavera de 2021. Da análise desses 
resultados observou-se uma alteração significativa  
da composição florística entre a parcela de controlo  
e a parcela com Keyline na exploração A:

•  que se traduziu num rearranjo das espécies 
indicadoras de cada tipo de parcela;

•  uma menor riqueza de espécies na parcela com 
Keyline, compensada por um maior equilíbrio na 
dominância das diferentes espécies, permitindo 
manter uma diversidade média semelhante nos 
dois tipos de parcelas;

•  A comunidade florística sofreu alterações e 
rearranjos após implementação do Keyline,  
mas manteve-se ecologicamente equilibrada; 

•  A biomassa manteve-se igualmente baixa  
em ambas as parcelas;

•  As espécies que se destacaram na exploração A 
foram o Rumex bucephalophorus, o Leontodon 
taraxacoides e o Cynodon dactylon, na parcela 
de controlo (Figura 9) e a Aira caryophyllea, o 
Plantago coronopus, o Trifolium subterraneum,  
os Chamaemelum spp. e a Carlina racemosa,  
na parcela com Keyline (Figura 10).

Figura 9

Espécies predominantes na exploração A, parcela 2 de controlo – Rumex 
bucephalophorus a), o Leontodon taraxacoides b) e o Cynodon dactylon c).

Figura 10

Espécies predominantes na exploração A, parcela 3 com Keyline – 
Plantago coronopus a), o Trifolium subterraneum b), os Chamaemelum 
spp. c) e a Carlina racemosa d).

Na exploração B:

• ocorreu uma alteração significativa na 
composição florística entre a parcela de controlo 
e com Keyline, que se traduziu num rearranjo  
das espécies indicadoras de cada parcela; 

• A menor riqueza de espécies na parcela com 
Keyline, acompanhada por um significativo aumento 
de dominância de algumas destas espécies,  
resultou numa acentuada redução da diversidade 
média relativamente à parcela de controlo;

• A comunidade florística sofreu alterações e 
rearranjos após se fazer o Keyline, que resultaram 
na dominância de algumas espécies e num menor 
equilíbrio ecológico;

• A biomassa foi sempre mais elevada do que na 
exploração A e com valores ainda mais elevados 
na parcela onde se fez o Keyline, o que pode 
ser consequência da dominância de algumas 
espécies ecologicamente mais competitivas;

• Na exploração B destacaram-se o Plantago 
coronopus, o Plantago lagopus, a Tolpis barbata 
e a Vulpia murale, na parcela de controlo (Figura 
11). Na parcela com Keyline destacaram-se a 
Tuberaria guttata, a Vulpia murale, a Tolpis 
barbata e a Hypochaeris glabra (Figura 12).

Figura 11

Espécies predominantes na exploração B, parcela 4 de controlo – 
Plantago lagopus a) e Tolpis barbata b).

Figura 12

Espécies predominantes na exploração B, parcela 5 com Keyline – 
Tuberaria guttata a) e Hypochaeris glabra b).

O Keyline teve um efeito distinto nas duas explorações, 
mas provocou, em ambas, alterações ao nível da 
pastagem. Na exploração A, mais rica em argilas, 
as alterações foram pouco significativas ao nível da 
quantidade de biomassa produzida ou do equilíbrio 
ecológico da pastagem. 

Na exploração B, mais rica em areias, o efeito do 
Keyline foi mais marcante provocando uma redução na 
diversidade de espécies presentes e um aumento na 
produção de biomassa, o que poderá ficar a dever-se  
à dominância de algumas das espécies mais resistentes  
à perturbação temporária provocada pela instalação  
do Keyline. 

Uma vez que só temos disponível um ano de dados  
após se ter instalado o Keyline nas parcelas estes 
resultados são ainda preliminares. Mais anos de reforço 
do Keyline nas parcelas, com as respetivas avaliações  
da qualidade da pastagem, permitirão obter resultados 
mais consistentes sobre o impacto do Keyline ao nível  
da pastagem.

Figura 6

Ponto de amostragem 39.  
Em 2019 o corte da pastagem 
foi feito localizando o 
canto superior esquerdo 
do quadrado de referência 
encostado ao tubo de medição.

Figura 7

Pastagem cortada rente ao solo 
utilizando uma tesoura elétrica,  
num quadrado de 25 m2.
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O KEYLINE 
NO PROJETO 
ECOMONTADO XXI
IMPACTO  
SOBRE A 
QUALIDADE  
DOS SOLOS

O Montado é um sistema silvo pastoril 
multifuncional e com elevado valor para 
a conservação [1, 2], mas que atualmente 
está sujeito a alguns fatores de pressão, 
nomeadamente o abandono e a intensificação 
por inadequada gestão do efetivo animal  
nas explorações [3, 4], entre outros fatores.

As alterações climáticas estão a causar secas mais 
frequentes e temperaturas mais elevadas [5] que 
resultam na perda de matéria orgânica do solo, tornando 
os solos mais propensos à erosão. Isto leva à perda de 
fertilidade, tornando o sistema mais vulnerável à seca e 
menos capaz de suportar o estabelecimento de novas 
árvores. Como resposta a estas observações o Grupo 
Operacional ECOMONTADO XXI tentou desenvolver  
uma nova prática de gestão florestal para restaurar  
a vitalidade e produtividade dos solos do Montado,  
com base no sistema Keyline e na Agroecologia. 

No projeto ECOMONTADO XXI compara-se a 
implementação do sistema Keyline em duas explorações 
(ver tabela 1).

Tabela 1 

Principais características de cada uma das explorações  
participantes no projeto ECOMONTADO XXI. 

Exploração A
Freixo do Meio

Exploração B
Machoqueira  
do Grou

Concelho Montemor-o-Novo Chamusca

Altitude média 
acima do mar (m) 245 100

Solos pardos/argilosos arenosos

Coberto arbóreo 
maioritário

Quercus 
rotundifolia e  
Q. suber

Q. suber e  
Pinus pinea

Clima no verão quente e seco quente e seco

Clima no inverno frio e húmido frio e húmido

Temperatura  
média (ºC)* 13,9 16,3

Precipitação  
média anual (mm)* 579 588

Classificação 
textural do solo

Franco-Argilo-
Arenoso Franco-Arenoso

% de areia do solo 59,26 71,87

% de limo do solo 14,75 20,19

% de argila do solo 26,00 7,94

Corg do solo (%) 0,20 0,31

Matéria orgânica 
do solo (%) 0,34 0,53

pH do solo 5,86 5,09

*Dados do  http://snirh.apambiente.pt.

Metodologia
Foram definidos 57 pontos de amostragem para 
diversas medições (qualidade do solo, monitorização 
da humidade do solo, avaliação do crescimento da 
biomassa da pastagem e determinação das espécies  
da pastagem presentes). Estes pontos agruparam-se em 
retas de declive com o seu início numa zona topográfica 
de maior altitude e o seu fim numa zona topográfica  
de baixa, conforme se pode observar na figura 1.

Foram feitas análises de solos duas vezes no decorrer  
do projeto, tendo a primeira recolha de solos ocorrido 
entre 19 e 29 de março de 2019, na exploração A e a 2  
de maio de 2019 na exploração B, e a segunda recolha 
de solos ocorrido entre 19 de março e 20 de abril de  
2021 na exploração A e a 9 de abril na exploração B. 
As recolhas de solos foram feitas em 19 locais de 
amostragem (LA), às seguintes profundidades (0-20 cm, 
20-40 cm, 40-60 cm), obtendo 57 amostras de solo. Cada 
amostra de um local, a uma dada profundidade, é uma 
amostra compósita das amostras recolhidos nos dois 
ou três pontos (P) do mesmo local a essa profundidade 
(Figura 1).

Os pontos onde foram recolhidas as amostras de 
solos foram agrupados, dois a dois nas retas D e E 
da exploração A, e três a três nas retas A, B e C da 
exploração A e nas retas F e G da exploração B, por 
forma a obter valores médios para cada localização 
topográfica – zona alta, zona intermédia e zona baixa.

Figura 1
 
Localização dos pontos de amostragem nas retas A, B, C, D e E da 
exploração A e nas retas F e G da exploração B, com indicação sobre o 
seu agrupamento de acordo com a localização topográfica (zona alta – 
ZA, zona intermédia – ZI e zona baixa – ZB), para obtenção de valores 
médios para as análises de solos.
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e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora.  
O seu objetivo é estudar 
o impacto do Keyline 
nas condições do solo 
e a sua capacidade 
para suportar um novo 
sistema de Montado.
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As análises às amostras de solos recolhidas 
foram: Textura de campo (apenas no início do 
projeto); pH (H2O), pH (KCl), Condutividade, 
Matéria Orgânica, Fósforo extraível (P2O5), 
Potássio extraível (K2O), Cálcio extraível, 
Magnésio extraível e Manganês.

Resultados
Os valores médios para os diferentes elementos do 
solo para cada uma das parcelas em estudo, obtidos na 
primeira análise aos solos, dos 0 aos 60 centímetros de 
profundidade, são apresentados na tabela 2. 

Podemos observar que se tratam de solos ácidos, 
sobretudo na exploração B, o que deverá estar 
relacionado com a predominância de areias nesta última 
exploração. Os valores de Matéria Orgânica e Carbono 
Orgânico são muito baixos para todas as parcelas em 
estudo, se considerarmos a inclusão do perfil de solo 
dos 0 aos 60 centímetros. Se incluirmos apenas o perfil 
correspondente aos 0 a 10 centímetros de solo, já obtemos 
valores mais elevados. 

Podemos observar a semelhança de características entre 
as parcelas da exploração A utilizadas para avaliar o efeito 
do Keyline (Parcela 2 – Controlo e Parcela 3 – Keyline) 
e as da exploração B (Parcela 4 – Controlo e Parcela 5 – 
Keyline). 

Comparando os valores obtidos para os diferentes 
elementos, em cada parcela:  

•  os valores para o Fósforo são mais baixos do que 
o valor médio, sendo extremamente baixos para a 
Parcela 1 da exploração A e para as duas parcelas 
da exploração B. 

•  os valores de Potássio, nas parcelas, ficam abaixo 
dos valores médios para os solos da região, 
mas não distando significativamente do que é 
considerado o limiar inferior para a presença deste 
elemento nestes solos. 

•  os macronutrientes extraíveis Cálcio e Magnésio, 
presentes nos solos da exploração B são inferiores 
aos considerados como valores médios. Já nas 
parcelas 2 e 3 da exploração A, os valores são 
superiores aos considerados como valores médios, 
e apenas a parcela 1 apresenta valores dentro dos 
valores médios para estes dois macronutrientes. 

Uma vez que o Keyline é uma intervenção executada 
nos 10 primeiros centímetros de solo, vamos comparar 
a evolução dos teores dos diferentes elementos nestes 
primeiros 10 centímetros, de acordo com as parcelas e 
também com as localizações topográficas (alta, intermédia 
e baixa).  

pH em H2O 
•  Em geral, ocorreu uma ligeira subida deste valor 

tanto nas parcelas de controlo como nas parcelas 
onde foi feito o Keyline. 

•  Apenas a reta B da parcela 1 contraria esta 
tendência, com redução no valor de pH em todas 
as zonas topográficas, embora de forma muito 
pouco expressiva. 

A subida, na generalidade dos pontos, do valor de pH em 
H2O é positiva, uma vez que aumenta a disponibilidade de 
alguns nutrientes para as plantas. No entanto não parece 
haver uma correlação com a instalação de Keyline nas 
parcelas.

pH em KCl  
(Cloreto de potássio)

•  Subiu em quase todas as análises da zona topográfica 
alta na exploração A, com exceção da reta B.

•  Na zona intermédia da parcela 1 baixou na reta B e 
subiu nas outras retas A e C, tendo baixado na zona 
topográfica baixa da reta A e subido nas restantes.

•  Na exploração B, subiu nas zonas topográficas  
alta e baixa, tendo baixado na zona intermédia  
da reta F de controlo, acontecendo o oposto na 
reta G com Keyline.

Não parece, desta forma, haver uma correlação entre o 
Keyline e as subidas ou descidas no pH em KCl, sendo 
estas devidas a outros fatores.  

Condutividade em H2O 
•  Subiu nas retas A, B e C e desceu de forma 

relativamente aleatória, não parecendo seguir 
qualquer critério relacionado com o Keyline  
ou a zona topográfica.

•  Na parcela 3, com Keyline, da exploração A, a 
condutividade diminuiu, enquanto aumentou na 
correspondente parcela de controlo – parcela 2.

•  Na exploração B a condutividade baixou na  
parcela de controlo na zona topográfica alta mas 
aumentou em todas as restantes zonas topográficas 
nas parcelas de controlo e com Keyline.

Fósforo extraível (P)
•  Aumentou em quase todas as retas da parcela 1 da 

exploração A com exceção da zona topográfica 
alta e baixa da reta B. 

•  Na parcela 2 da exploração A, de controlo, reduziu-
se em todas as localizações topográficas, enquanto 
que na correspondente parcela com Keyline, a 
parcela 3, já se observou um aumento significativo 
no teor de P extraível nas diferentes localizações 
topográficas.

•  Na parcela 4 da exploração B, de controlo, também 
se registou uma diminuição do teor de P extraível 
em todas as zonas topográficas com exceção da 
zona topográfica baixa, onde este teor aumentou. 

•  Já na parcela 5, com Keyline, da exploração B, 
o teor em P extraível aumentou em todas as 
localizações topográficas com exceção da zona 
baixa.

Em face dos resultados, parece existir uma correlação 
entre o Keyline e o aumento de P extraível. Os valores  
de fósforo extraível utilizando a determinação de  
P2O5 (mg/kg) deram resultados semelhantes. 

Potássio extraível (K)
•  Diminuiu na zona baixa da reta A, em toda a reta B  

e na zona intermédia da reta C, da parcela 1, 
aumentando nas restantes situações da exploração A. 

Esta diminuição observada nas retas da parcela 1  
poderá estar relacionada com o grande crescimento da 
biomassa vegetal de ano para ano, após se fazer o Keyline, 
biomassa esta que pode levar a uma absorção significativa 
de potássio do solo, reduzindo os seus valores neste 
elemento. 

Na exploração B só se observou uma redução no valor de 
potássio disponível na zona alta da parcela 5, onde se fez 
o Keyline, mas foi aqui que se registou um maior aumento 
da biomassa vegetal, pelo que os dois fatores poderão 
estar relacionados.

Cálcio extraível (Ca) 
•  Diminuiu em toda a parcela 1 com exceção da 

zona baixa da reta C, zona sujeita a encharcamento 
acentuado por altura do inverno. 

•  Também nas parcelas 2 e 3, estes valores 
diminuíram com exceção da zona baixa da reta C, 
também sujeita a encharcamento no inverno.

•  Apenas na exploração B estes valores subiram em 
todas as zonas topográficas das retas de controlo  
e Keyline.

A redução generalizada nos teores de Ca extraível pode 
estar relacionada com o elevado crescimento de biomassa 
da pastagem, na parcela 1 e também nas parcelas 2 e 
3. Esta biomassa absorve cálcio do solo pelo que este 
apresenta valores mais reduzidos deste elemento.

No entanto, o maior crescimento de biomassa vegetal  
na exploração B não produziu o mesmo efeito nos teores 
de cálcio extraíveis do solo.

Magnésio extraível (Mg)
•  Subida em todos os pontos da parcela 1 com 

exceção da zona baixa das retas A e B, que são 
zonas de grande crescimento da biomassa vegetal, 
e da zona intermédia da reta C, que também 
corresponde a uma zona de grande crescimento  
da biomassa vegetal. 

•  Nas parcelas 2 e 3, o valor de magnésio extraível 
reduz-se em todas as situações com exceção  
da zona alta da parcela de controlo.

Na exploração B o magnésio sofre uma redução na zona 
intermédia da reta de controlo e na zona alta da reta com 
Keyline, que foram ambas zonas de elevado crescimento 
da biomassa vegetal. No entanto não é fácil estabelecer 
uma relação clara entre estes dois fatores, o crescimento 
de biomassa vegetal e a redução de magnésio extraível  
no solo, podendo este ser explicado por outros fatores.

Manganês (Mn)1

•  Reduziu-se em quase todos os pontos da parcela 
1 com exceção da zona intermédia da reta A  
e da zona intermédia e baixa da reta C.

•  Redução em todos os pontos da reta D de 
controlo e subida ligeira na reta com Keyline – 
reta E. 

•  Na exploração B, aumentou na zona alta da reta 
de controlo F e nas zonas alta e baixa da reta  
com Keyline – reta G. 

Nos casos das parcelas E e G, em que o teor de 
Manganês aumenta nas parcelas com Keyline em relação 
às parcelas de controlo, parece existir uma relação causal 
entre estes dois fatores que poderá estar relacionada 
com a maior mobilização do solo e por isso maior 
disponibilização deste elemento para a forma extraível. 
Já na parcela 1 parece que esta mobilização acrescida 
não teve o mesmo efeito, o que se poderá ficar a 
dever a outros fatores, nomeadamente o crescimento 
significativo da biomassa vegetal da pastagem.

Carbono orgânico 
•  Parcela 1 – esta percentagem diminuiu em quase 

todas as zonas com exceção das zonas alta e 
intermédia da reta A e da zona baixa da reta 
B. Este facto poderá ficar a dever-se à elevada 
mobilização e conjunto de intervenções que 
foram efetuadas nesta parcela que terão, no 
seu conjunto, provocado um maior arejamento 
do solo e consequentemente uma taxa de 
mineralização da matéria orgânica mais elevada.

•  Parcelas 2 e 3 da exploração A – sofreram 
nenhuma ou apenas uma mobilização e a 
percentagem de matéria orgânica aumenta, 
mesmo que ligeiramente. 

•  Parcelas 4 e 5 da exploração B – percentagem de 
matéria orgânica também aumenta, com exceção 
da zona intermédia da reta F de controlo. 

A variação da percentagem de matéria orgânica do  
solo nas duas explorações é semelhante à variação  
da percentagem de carbono orgânico.

Conclusões
Existe uma multitude de fatores que influenciam a 
disponibilidade dos diferentes elementos no solo, 
nomeadamente os valores de pH cujo aumento parece 
ter um impacto nos valores mais elevados de fósforo 
observados. Por outro lado, o crescimento da biomassa 
da pastagem, bastante significativo na parcela 1, mas 
também observado nas parcelas E e G onde se fez 
uma passagem de Keyline, parece influenciar a menor 
disponibilidade de potássio e de cálcio devido à sua 
absorção por parte das plantas. 

1      elemento que apresenta alguma toxicidade para as plantas

Também o número de operações de mobilização do 
solo parece influenciar a percentagem de carbono 
orgânico do solo, o que deverá estar relacionado 
com o maior arejamento e consequente oxidação da 
matéria orgânica e redução da percentagem de carbono 
orgânico no solo.

Outro fator que influencia os teores dos diferentes 
elementos no solo é a humidade do mesmo, que deverá 
aumentar com a remarcação do Keyline no terreno  
ou seu reforço por meio de outras operações.

Na verdade, qualquer das variações observadas é pouco 
expressiva, sendo difícil separar os fatores causadores 
das mesmas ou correlacioná-las com a instalação do 
desenho de Keyline.

Estes resultados vêm ao encontro do que foi já 
observado noutros estudos [6] e [7]. De facto, o Keyline 
foi concebido para melhorar a infiltração da água e evitar 
a erosão do solo o que deverá, a longo prazo aumentar 
a fertilidade dos solos, mas este resultado deverá 
demorar anos a ser observado [6]. Nomeadamente 
o aumento dos teores de matéria orgânica do solo 
pode ser uma consequência natural de uma boa 
implementação do desenho de Keyline, sem reviramento 
do solo, mas este também deve ser um processo que 
demorará vários anos a observar-se [7]. O curto período 
de estudo deste Grupo Operacional não possibilita a 
observação destes resultados ou a clarificação sobre os 
fatores que justificam as diferentes variações nos teores 
dos diferentes nutrientes no solo.
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Tabela 2
 
Valores médios das primeiras análises de solos para as diferentes parcelas da exploração A (parcelas 1, 2 e 3) e da exploração B (parcelas 4 e 5)  
para as profundidades de 0 a 60 centímetros. * Profundidade de 0 a 10 centímetros.
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Localização dos pontos de amostragem nas Retas D e E

Parcela pH Condutividade 
em H2O 

P Extraível K Extraível Macronutrientes 
Extraíveis

Mn 
Extraível 
(mg/kg)

Textura Classificação 
Textural

C0rg Mat. 
Org.

C0rg Mat. 
Org.

H2O 
   

KCl 1M (µS/cm) Conc. 
Média    

P2O5  
(mg/Kg)

(mg/Kg) Ca 
(mg/Kg)

Mg 
(mg/kg)

% 
Areia

% 
Limo

% 
Argila

% % %* %*

1 5,76 4,11 61,22 1,95 4,54 37,94 685,47 95,66 25,86 66,73 17,27 15,99 Franco-Arenoso 0,31 0,54 0,44 0,76

2 5,90 4,31 56,00 20,49 46,99 36,16 1232,37 450,79 24,72 60,74 13,86 25,40 Franco-Argiloso-Arenoso 0,20 0,34 0,28 0,48

3 5,82 4,11 112,00 13,30 30,58 33,77 2206,24 927,81 7,85 57,77 15,64 26,59 Franco-Argiloso-Arenoso 0,20 0,34 0,30 0,51

4 5,12 3,98 41,67 2,42 5,60 27,91 68,00 7,81 9,94 73,29 19,87 6,84 Franco-Arenoso 0,34 0,59 0,62 1,06

5 5,05 4,26 31,83 0,10 0,40 32,32 131,89 24,34 15,50 70,44 20,51 9,04 Franco-Arenoso 0,27 0,46 0,43 0,73

Valor médio em solos 51-100 51-100 430-860 71-124

https://doi.org/10.1007/s10457-014-9769-3
https://doi.org/10.1007/s11056-017-9595-3
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MANUAL TÉCNICO DO GRUPO OPERACIONAL  E C O M O N TA D O  X X I  —  A  AG R O E C O LO G I A  A P L I C A D A  AO  D E S I G N  D O  M O N TA D O  N OV O 1

1. 
Caracterização geral 
do projeto
O Grupo Operacional “ECOMONTADO XXI –  
A Agroecologia aplicada ao design do Montado Novo, 
é um projeto que foi apoiado no âmbito do PDR2020 e 
cofinanciada pelo FEADER, do Portugal 2020, no âmbito 
da Prioridade P4 – Restaurar, preservar e melhorar  
os ecossistemas ligados à agricultura e à silvicultura.

Este grupo operacional é liderado pela empresa 
agrícola Freixo do Meio em parceria com a Herdade 
da Machoqueira do Grou, o MED|UE – Instituto 
Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e 
Desenvolvimento da Universidade de Évora e a 
Associação de Produtores Florestais do concelho  
de Coruche e limítrofes (Figura 1).

Figura 1
Entidades participantes no GO ECOMONTADO XXI. 

 
 
O problema ao qual este GO tenta dar resposta é o 
da degradação do sistema silvo pastoril do Montado 
e dos solos que o suportam, situação agravada pelo 
impacto das alterações climáticas na região.

O Montado é um sistema silvo pastoril multifuncional e 
com elevado valor para a conservação [1, 2], mas que 
atualmente está sujeito a alguns fatores de pressão, 
nomeadamente o abandono e a intensificação por 
inadequada gestão do efetivo animal nas explorações 
[3, 4], entre outros fatores. 

As alterações climáticas estão a causar eventos 
climáticos mais extremos, as secas estão a tornar-se 
mais frequentes, e as temperaturas mais elevadas, [5] 
que resultam na perda de matéria orgânica do 
solo, tornando os solos mais propensos à erosão. 
Isto leva à perda de fertilidade, tornando o sistema 
mais vulnerável à seca e menos capaz de suportar 
o estabelecimento de novas árvores. Como 
resposta a estas observações o Grupo Operacional 
ECOMONTADO XXI tentou desenvolver uma nova 
prática de gestão florestal para restaurar a vitalidade  
e produtividade dos solos do Montado, com base  
no sistema Keyline e na Agroecologia. 

Este projecto teve também como objectivo monitorizar 
o impacto desta nova prática de gestão florestal nas 
condições do solo e na sua capacidade para suportar 
um novo sistema de Montado.

A principal atividade das duas empresas agrícolas 
parceiras do projeto consistiu na implementação  
desta nova prática de gestão florestal em diferentes 
parcelas com Montado degradado nas respetivas 
explorações. O facto de uma se localizar no concelho 
de Montemor-o-Novo (exploração A) e outra se 
localizar no concelho da Chamusca (exploração B)  
teve como objetivo comparar a implementação  
destas técnicas em condições distintas (Figura 2).

Figura 2
Localização das explorações parceiras do projeto. 

 
A principal atividade do MED – Instituto Mediterrâneo 
para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da 
Universidade de Évora, consistiu na monitorização  
das atividades desenvolvidas nas duas explorações, 
bem como na divulgação do projeto.

Já à Associação de Produtores Florestais do 
Concelho de Coruche e Limítrofes, coube a tarefa de 
disseminação dos resultados junto dos produtores 
florestais e técnicos, bem como o apoio técnico na 
realização de tarefas operacionais nas explorações.
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1.1. O Sistema Keyline

Trata-se de uma forma de planeamento desenvolvida 
nos anos 50 por um engenheiro de minas australiano – 
Percival Alfred Yeomans, com o objectivo de reabilitar 
solos agrícolas degradados, secos e sazonalmente 
sujeitos a fogos florestais. Este sistema tem como 
objetivo conservar a água da chuva que cai numa 
propriedade, distribuindo-a no interior do solo e 
conduzindo-a, progressivamente, das zonas de vale 
para as cristas. Desta forma pretende-se aumentar a 
taxa de infiltração enquanto se reduz o escoamento 
superficial e a taxa de evaporação, possibilitando 
uma melhoria da fertilidade e estrutura dos terrenos. 
Ao melhorar a distribuição da humidade no solo, 
a atividade biológica é promovida, o que deverá 
conduzir ao aumento do teor total da matéria orgânica.

O sistema Keyline é um sistema agrícola desenhado 
no terreno de acordo com a sua topografia e todas 
as atividades agrícolas e tem em conta a distribuição 
das culturas, a localização das barragens, as zonas de 
regadio, os caminhos, as construções e vedações, os 
quais deverão ser subordinados ao desenho definido.

Neste método, a Linha Chave ou Keyline é uma 
linha topográfica, em curva de nível, traçada usando 
como referência um ponto no terreno onde a água, 
ao descer, abranda abruptamente, resultando numa 
área de acumulação de água. Usando esta linha 
como referência, são traçadas linhas ligeiramente 
desniveladas (cerca de 1% em relação à Linha 
Chave), para redistribuição da água à superfície e/ou 
armazenamento da água em locais específicos. Desta 
forma, a água é distribuída no solo e progressivamente 
transportada do vale para as zonas de cumeada.

O desenho das Keylines é feito recorrendo a um 
arado de Yeomans (Figura 3), que abre sulcos no 
solo sem qualquer mobilização, de forma a não 
perturbar a vida do solo e a reduzir ao mínimo a 
taxa de mineralização da matéria orgânica. Os sulcos 
podem ter profundidades de 10 a 40 centímetros e 
vão sendo feitos com passagens sucessivas, em cada 
ano em zonas próximas do sulco anterior, de forma a 
criar solo e abrir espaço para as raízes das plantas se 
desenvolverem. 

Figura 3
Arado de Yeomans

Na Europa, devido à dificuldade em importar este 
equipamento da Austrália, utiliza-se com frequência  
um subsolador adaptado, conforme se pode observar 
na figura 4, com resultados muito semelhantes.

Figura 4
Subsolador adaptado HE-VA

O sistema Keyline resulta num conjunto de linhas 
desniveladas cerca de 1% relativamente às curvas de 
nível, fazendo com que a água da chuva se redistribua, 
naturalmente, dos vales para as cristas. A inversão das 
camadas do solo não é praticada neste sistema, sendo 
contrária às práticas de construção da fertilidade do solo.

Neste sistema considera-se ainda errónea a crença 
de que a criação de solo é um processo infinitamente 
lento e que uma vez perdido não pode ser recuperado. 

Este sistema é pensado para promover a retenção e 
redistribuição de água no solo, tanto horizontalmente 
como em profundidade, reduzindo as zonas de 
encharcamento e de baixa infiltração e promovendo 
a construção ativa do solo em áreas limpas ou com 
um baixo grau de coberto florestal para melhorar as 
condições de instalação de novas coberturas vegetais, 
incluindo hortícolas, pastagens melhoradas, aromáticas, 
ou árvores em diferentes sistemas agroflorestais.

Embora esta técnica tenha grande potencial para a 
gestão da água e melhoria do solo em áreas áridas, tem 
havido pouco acompanhamento por parte da academia. 
Os tempos de amostragem necessários para uma 
avaliação adequada destas técnicas não se adequam 
à atual necessidade de produção científica, ou aos 
prazos de financiamento de projetos, pelo que estudos 
deste tipo, que requerem períodos de amostragem 
mais longos, são geralmente evitados. Outra questão 
é que os agricultores geralmente aplicam o sistema 
Keyline como uma das várias técnicas de melhoramento 
do solo, tornando difícil isolar os impactos da Keyline 
dos impactos resultantes de outras técnicas [6]. Nestes 
estudos, são utilizados diferentes indicadores como: 
diversidade e biomassa de microrganismos e distribuição 
de minhocas no solo [7], humidade do solo pelo método 
volumétrico, qualidade e carbono orgânico do solo, 
profundidade das raízes [6], humidade do solo pelo 
método gravimétrico e rendimento das culturas [8].
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1.2. A Agroecologia

Outra estratégia utilizada para a criação do Montado 
Novo, na Herdade do Freixo do Meio, foi a plantação 
de espécies autóctones seguindo o modelo da 
Agroecologia. 

A Agroecologia é uma agricultura que tem como 
objetivo não só maximizar a produção, mas também 
otimizar o agro-ecossistema na sua totalidade, 
incluindo as suas componentes económica, técnica, 
social, cultural e ecológica. 

A produção agroecológica pressupõe a prática do 
método de produção biológico e faz uso da policultura 
combinando, com frequência, produção de alimentos 
com a produção florestal – agrofloresta. Promove 
e utiliza a biodiversidade a seu favor, promovendo 
também a utilização de variedades locais de 
hortofrutícolas e espécies pecuárias. 

O termo “agroecologia” refere-se tanto a uma 
disciplina científica, como a uma prática agrícola  
ou a um movimento social e político [9]. 

Como prática agrícola, a Agroecologia incorpora 
conhecimentos científicos e empíricos provenientes 
de experiências dos pequenos agricultores ou da 
agricultura das comunidades locais e indígenas. 

Como disciplina científica, esta sistematiza e 
consolida diferentes tipos de conhecimento 
(científico e tradicional) com vista a uma agricultura 
ambientalmente sustentável, economicamente 
eficiente e socialmente justa [10]. A abordagem 
científica ao conceito de Agroecologia tem-se 
centrado mais na evolução deste conceito, ou na sua 
caracterização. 

A sua associação aos movimentos sociais e políticos 
originou-se na América Latina, muito por influência 
do movimento dos “Sem Terra”. Esta conceção da 
Agroecologia como prática mais associada aos 
movimentos sociais e políticos também tem vindo 
a crescer na Europa  enriquecendo as práticas 
de agricultura sustentável com conhecimentos 
de agricultura tradicional e as preocupações dos 
consumidores por uma agricultura socialmente mais 
responsável.

1.3. Áreas de estudo  
Ecomontado XXI

Neste projeto comparou-se a implementação 
do sistema Keyline em duas explorações com 
características distintas, conforme se pode observar  
na tabela 1.

Tabela 1 
Principais características de cada uma das explorações  
participantes no projeto ECOMONTADO XXI.  

Exploração A
Freixo do Meio

Exploração B
Machoqueira  
do Grou

Concelho Montemor-o-Novo Chamusca

Altitude média 
acima do mar (m) 245 100

Solos pardos/argilosos arenosos

Coberto arbóreo 
maioritário

Quercus 
rotundifolia e  
Q. suber

Q. suber e  
Pinus pinea

Clima no verão quente e seco quente e seco

Clima no inverno frio e húmido frio e húmido

Temperatura  
média (ºC)* 13,9 16,3

Precipitação  
média anual (mm)* 579 588

Classificação 
textural do solo

Franco-Argilo-
Arenoso Franco-Arenoso

% de areia do solo 59,26 71,87

% de limo do solo 14,75 20,19

% de argila do solo 26,00 7,94

Corg do solo (%) 0,20 0,31

Matéria orgânica do 
solo (%) 0,34 0,53

pH do solo 5,86 5,09

*Dados do  http://snirh.apambiente.pt.

Com o objetivo de desenvolver e estudar uma nova 
prática de gestão florestal com vista à criação do 
“Montado Novo” em solos degradados, conjugou-se a 
implementação do sistema de Keyline com as técnicas 
da Agrofloresta.

O primeiro passo foi a realização, em 2017, do 
levantamento topográfico de uma primeira parcela de 
terreno – parcela A, na exploração A. O desenho do 
projeto de Keyline foi posteriormente passado para o 
terreno (figura 5). 



MANUAL TÉCNICO DO GRUPO OPERACIONAL  E C O M O N TA D O  X X I  —  A  AG R O E C O LO G I A  A P L I C A D A  AO  D E S I G N  D O  M O N TA D O  N OV O4

Figura 5
Desenho de Keyline implementado na parcela A.

Na figura 6 podemos observar o desenho teórico  
das linhas de Keyline, que resultaram desta marcação 
em Autocad.

Figura 6
Desenho das linhas de Keyline instaladas na parcela.

Seguidamente procedeu-se à plantação de espécies 
autóctones segundo o modelo da agrofloresta. 
Desta forma aproveitaram-se as linhas de Keyline, 
onde ocorre uma maior infiltração de água, para se 
instalarem árvores de diferentes espécies autóctones 
a um compasso bastante apertado. Em 2018 foram 
plantados, com espaçamento de 2 metros, pinheiros-
mansos, sobreiros e azinheiras. Foi ainda feita uma 
sementeira de bolotas e o reforço das Keylines com 
a passagem de um arado do tipo Yeomans com dois 
ferros, de cada lado da linha. 

Figura 7
Esquema de intervenção para a instalação do Montado Novo do Freixo do Meio segundo os métodos da agroecologia.  
A – Keyline e zona de plantação de árvores e sementeira de bolotas; B – Subsolagem; 
C – Gradagem e zona de sementeira de plantas forrageiras; D – Zona de instalação de prados e sementeira de abóboras.
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O esquema de intervenção que teve como referência 
as linhas de Keyline, seguiu o padrão indicado  
na figura 7.

No ano de 2018 ainda se fez o aproveitamento  
das entrelinhas com corte da pastagem natural. 
Como resultado desta campanha de 2017/2018 pôde 
observar-se uma baixa taxa de sobrevivência das 
árvores em áreas bem definidas. Também se registou 
uma baixa taxa de germinação das bolotas semeadas. 
Das árvores com maior taxa de sucesso destacou-
se o pinheiro-manso, que apresentou também um 
crescimento mais notório.

Na campanha de 2018/2019 repetiu-se a sementeira 
de bolotas de sobreiro e azinheira e de pinhão 
imediatamente ao lado da linha das árvores (zona B  
da Figura 7). Foi feita a abertura de um pequeno  
rego utilizando uma charrua, para reforçar o efeito  
do Keyline, bem como uma gradagem para enterrar  
a semente. Fez-se também, em alguns locais, o reforço 
do Keyline com passagem do arado do tipo Yeomans 
com dois ferros, de cada lado da linha de Keyline.

Paralelamente a esta zona B de trabalho (zona C da 
Figura 7) fez-se uma gradagem, com sementeira de 
uma mistura de sementes forrageiras destinadas à 
produção de biomassa. Voltou a repetir-se o corte  
da entrelinha para biomassa. 

Nas áreas abertas, correspondentes à zona D do 
esquema da figura 7, o solo foi lavrado utilizando  
uma grade de discos e semeado com uma mistura  
de prados. Foram ainda semeadas abóboras.

Como resultado desta campanha, voltou a verificar-se 
uma baixa taxa de germinação da bolota, com zonas 
bem definidas, por manchas, onde a germinação foi 
satisfatória. Observou-se uma elevada mortalidade de 
árvores jovens no período de primavera/verão. Quanto 
à quantidade de biomassa de pastagem produzida 
na zona da entrelinha, registou-se uma melhoria 
significativa, bem como um aumento na diversidade 
de plantas herbáceas. Apenas as zonas de baixa, com 
elevado encharcamento, constituíram uma exceção  
a este aumento significativo na biomassa produzida.

Na campanha de 2019/2020 efetuou-se o reforço  
das linhas de Keyline com passagem do arado do  
tipo Yeomans com dois ferros, de cada lado da linha 
(zona B da Figura 7). 

Nas linhas de Keyline fez-se nova plantação (retancha), 
utilizando espécies autóctones mais resistentes.

Mais concretamente, e seguindo o esquema da figura 
7, na zona A, foram plantados, com um compasso de 
um metro, pinheiros-mansos (Pinus pinea), aroeiras 
(Pistacia lentiscus), medronheiros (Arbutus unedo), 
sobreiros (Quercus suber), azinheiras (Quercus 
rotundifolia), carrascos (Quercus coccifera), murtas 
(Myrtus communis), alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), 
zambujeiros (Olea europeae var. sylvestris) e 
abrunheiros-bravos (Prunus spinosa), conforme  
se pode ver na figura 8. Nesta mesma linha foram  
ainda semeadas bolotas de sobreiro e azinheira.

Figura 8
Plantação de diferentes espécies arbóreas, de forma alternada,  
com o compasso de um metro, na linha de Keyline, previamente 
marcada no terreno. Zona A da figura 7.

Voltou a fazer-se uma gradagem paralela a esta área 
de trabalho (zona C da Figura 7), com sementeira  
de uma mistura de espécies forrageiras destinadas  
à produção de biomassa, com corte posterior na 
entrelinha para fenagem e biomassa.

Como resultado das operações desta campanha voltou 
a observar-se uma baixa taxa de sobrevivência das 
plantas instaladas (rondando os 10%), com perdas da 
totalidade das plantas nas zonas de baixa, sujeitas 
a encharcamento. Já nas zonas de meia encosta, a 
taxa de sobrevivência das plantas instaladas foi mais 
elevada, com destaque para o zambujeiro, o pinheiro-
manso e a azinheira. Voltou a observar-se uma baixa 
taxa de germinação da bolota, na generalidade, com 
algumas zonas bem definidas onde se observou uma 
maior taxa de germinação. Também se voltou a registar 
uma elevada taxa de mortalidade das árvores jovens 
no período de primavera/verão.

A produção de biomassa na zona da entrelinha voltou 
a aumentar.

Na campanha de 2020/2021, correspondendo à  
última campanha dentro do projeto ECOMONTADO 
XXI, teve de se re-identificar as zonas de passagem  
das linhas de Keyline que tinham, entretanto, 
desaparecido sob o denso manto da biomassa vegetal. 
No período da primavera esta biomassa, constituída 
sobretudo por gramíneas e leguminosas, cobre todo  
o terreno, tornando a identificação das linhas de 
Keyline bastante difícil. 

©
 M

ar
íli

a 
M

o
ur

a



MANUAL TÉCNICO DO GRUPO OPERACIONAL  E C O M O N TA D O  X X I  —  A  AG R O E C O LO G I A  A P L I C A D A  AO  D E S I G N  D O  M O N TA D O  N OV O6

Desta forma a re-identificação das linhas foi feita 
manualmente, tentando encontrar as linhas de árvores 
plantadas e com instalação de tutores de bambu 
num compasso relativamente apertado. Procedeu-se 
também a nova sementeira manual de bolotas. 

Repetiu-se a remarcação das linhas de Keyline, 
utilizando o arado tipo Yeomans e desta vez procedeu-
se, simultaneamente, à sementeira de linhas de 
tremocilha (Lupinus luteus L.) e faveta (Vicia spp.), 
conjuntamente com a sementeira de bolotas de 
sobreiro e azinheira, como forma de colorir e marcar os 
locais de sementeira e as próprias Keylines (Figura 9). 

Figura 9
Sementeira de uma mistura de tremocilha, faveta, bolota de sobreiro 
e azinheira.

Ainda se fez um pequeno rego, utilizando uma charrua, 
e uma gradagem de enterramento desta semente.

Nesta campanha procedeu-se a uma plantação teste 
de corta-ventos nas linhas de festo, ensaiando uma 
nova alfaia agrícola que consiste num pequeno 
subsolador com uma fresa associada. Nesta plantação 
utilizaram-se pinheiros-mansos, azinheiras, sobreiros, 
carrascos, zambujeiros, aroeiras, abrunheiros-bravos, 
murtas e ciprestes. Também nesta zona de teste se 
procedeu à sementeira de bolotas de sobreiro e 
azinheira bem como a uma rega manual. Neste ano, em 
substituição do corte das entrelinhas procedeu-se ao 
derrube das herbáceas utilizando um rolo de facas.

Como resultado das atividades desta campanha 
observou-se uma boa taxa de sobrevivência das 
plantas instaladas, que rondou os 80% nestas 
plantações de teste. Também se observou uma melhor 
taxa de germinação das bolotas semeadas e uma 
melhoria de produtividade nas entrelinhas, com teores 
mais elevados de matéria-orgânica.

De acordo com as práticas da Agroecologia, para cada 
planta instalada foi feito um buraco de cerca de 20 cm 
que se encheu com uma mistura de solo e composto 
bem curtido. A planta foi instalada e foram feitas 
pequenas caldeiras, para melhor retenção da água. 
A caldeira foi coberta com material vegetal triturado 
(“mulch”) de forma a evitar a evaporação, manter a 
humidade do solo e os microorganismos benéficos. 

Uma vez que o material vegetal está triturado, vai-se 
incorporando no solo enriquecendo-o com nutrientes. 
A biomassa da entrelinha, cortada anualmente, foi 
colocada junto às linhas de plantação das árvores, 
como forma de reforçar a proteção conferida pelo 
“mulch” e as funções de retenção da humidade, 
ensombramento, criação de matéria orgânica e 
descompactação do solo.

Após os vários anos de intervenção, observou-se 
uma sobrevivência preferencial das árvores plantadas 
e germinadas nas zonas de meia encosta orientadas 
e norte e a este. Nas zonas de topo e de baixa 
ocorreu elevada mortalidade, tanto por se manterem 
as condições de forte exposição solar e ao vento, 
nas zonas de topo, como por se manter o elevado 
encharcamento, nas zonas de baixa. Dado o elevado 
teor em argila dos solos desta parcela, a drenagem 
deficiente das zonas de baixa não foi devidamente 
solucionada pelo Keyline, levando ao encharcamento 
das raízes de algumas das plantas instaladas. Nas 
localizações de maior encharcamento, a recuperação 
da antiga linha de água, já destruída há vários anos, 
deverá revelar-se uma solução mais efetiva para este 
tipo de solos.

No entanto a produção de biomassa vegetal, nas zonas 
da entrelinha, foi aumentando de ano para ano, o 
que poderá dever-se tanto às atividades sistemáticas 
de sementeira em algumas linhas, como a um efeito 
corretivo sobre a humidade do solo resultante da 
instalação das linhas de Keyline.

Neste caso concreto, em que ocorreu a plantação 
e sementeira intensiva de árvores e outras espécies 
vegetais, requerendo uma frequência de operações 
agrícolas muito elevada, a existência de curvas de 
Keyline, que não constituem linhas paralelas, dificultou 
os trabalhos agrícolas, sobretudo os que implicaram  
a utilização de trator.

Nesta situação, a opção mais eficaz teria 
correspondido a uma solução de compromisso,  
com marcação de Keylines nas zonas de meia  
encosta e recuperação das linhas de água nas zonas  
de drenagem marcadamente deficiente.

Também se considera que esta técnica se poderá 
revelar mais eficaz onde não haja necessidade de 
repetir as operações agrícolas com tanta regularidade, 
nomeadamente em zonas de pastagens ou para a 
instalação definitiva de certas culturas onde o trator 
não tenha de passar posteriormente com frequência.

Já a aplicação das técnicas propostas pela 
agroecologia, nomeadamente o “mulch”, a 
adubação verde, a sementeira e plantação intensivas 
de diferentes espécies da região, revelaram-se 
interessantes do ponto de vista de sobrevivência  
das árvores e acréscimo de coberto na parcela.

Também se verificou que a sobrevivência das  
espécies arbóreas beneficia significativamente  
com alguma rega nos primeiros anos de instalação.
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2.
Plano de monitorização 
do Keyline
Ao aumentar a capacidade de infiltração e 
redistribuição da água na superfície do solo, é de 
esperar que um dos efeitos do Keyline nas explorações 
seja a redução das áreas onde ocorre encharcamento 
e seca significativa, com repercussões ao nível da 
humidade do solo, da quantidade de biomassa da 
pastagem produzida e da sua composição. Por fim, 
é expectável que ocorram algumas alterações ao 
nível da composição do solo. Desta forma o plano de 
monitorização consistiu em acompanhar a qualidade 
do solo, antes e depois da implementação das 
práticas de Agroecologia e do Keyline, a humidade 
do solo, com leituras mensais durante três anos e 
a quantidade e qualidade da pastagem, que foram 
avaliadas em três primaveras sucessivas. Importa frisar 
que a definição deste plano de monitorização ocorreu 
numa fase já adiantada da instalação da agrofloresta 
na parcela A, pelo que no caso desta parcela, o plano 
de monitorização constituiu um acréscimo à parte dos 
trabalhos que tinham já sido iniciados.

Em cada uma das explorações foram definidas  
parcelas de estudo correspondendo as parcelas  
1, 2 e 3 a parcelas da exploração A e as parcelas  
4 e 5 a parcelas da exploração B (Figura 10).

Figura 10
Parcelas 1 a), 2 e 3 b) da exploração A e Parcelas 4 e 5 da exploração B c). 

O levantamento topográfico e o desenho das Keyline 
a implementar nas duas explorações foram feitos pela 
empresa Línea Clave utilizando o programa Autocad e 
um aparelho de GPS portátil (Figura 11).

Figura 11
Desenho de Keyline, recorrendo ao programa Autocad, a aplicar às 
parcelas 3 a) e 5 b) das explorações A e B, respetivamente.

A sua marcação no terreno foi feita com apoio de 
equipamento e técnicos agrícolas de cada uma das 
explorações (Figura 12). 

Na exploração A a marcação do Keyline, na parcela 3, 
foi feita a 6 de julho de 2020 e na exploração B a 
marcação do Keyline, na parcela 5, foi feita a 9 de julho 
de 2020.

a c
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Figura 12
Marcação de curvas de Keyline por Jesús Ruiz Games (Línea Clave)  
e o técnico da exploração B, utilizando o leitor de GPS portátil.

O resultado desta marcação nas parcelas pode 
observar-se nas figuras 13 e 14 referentes à exploração 
A e B respetivamente, em vistas de solo (a) e vistas 
aéreas (b) captadas por meio de drone.

Figura 13
Aspecto das linhas de Keyline em vista de solo a) e vista aérea b)  
após sua marcação na exploração A. 

 

 

Figura 14
Aspecto das linhas de Keyline em vista de solo a) e vista aérea b) após 
sua marcação na exploração B.

Para além da marcação das linhas de Keyline e,  
dado o crescimento significativo da biomassa da 
pastagem, nos anos subsequentes, que impediu a 
visualização das linhas de Keyline marcadas no solo, 
foram marcadas, na parcela 1, valas mais visíveis com 
o objetivo de servirem de referência para marcações 
posteriores (Figura 15). Foi ainda semeada tremocilha, 
nas entrelinhas, como forma de “colorir” o desenho  
de Keyline e torná-lo mais visível. 

Figura 15
Pormenor das valas marcadas na parcela 1 da exploração A, para 
melhor identificação do desenho de Keyline pelos operadores das 
máquinas agrícolas.
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Foram definidos 57 pontos de amostragem para 
diversas medições (qualidade do solo, monitorização 
da humidade do solo, avaliação do crescimento da 
biomassa da pastagem e determinação das espécies da 
pastagem presentes). Estes pontos agruparam-se em 
retas de declive com o seu início numa zona topográfica 
de maior altitude e o seu fim numa zona topográfica  
de baixa, conforme se pode observar na figura 16.

Figura 16
Pontos de amostragem e retas definidas nas parcelas de estudo. Retas 
A, B, C, E e G com Keyline e retas D e F de controlo, sem Keyline.

2.1 Monitorização de 
parâmetros do solo

Foram feitas análises de solos duas vezes no decorrer 
do projeto, tendo a primeira recolha de solos ocorrido 
entre 19 e 29 de março de 2019, na exploração A e a  
2 de maio de 2019 na exploração B, e a segunda recolha 
de solos ocorrido entre 19 de março e 20 de abril de 
2021 na exploração A e a 9 de abril na exploração B.  
A primeira recolha de solos coincidiu com a colocação 
dos tubos de medição da humidade do solo, uma vez 
que os buracos resultantes da recolha das amostras, 
serviram para a colocação dos respetivos tubos.

As recolhas de solos foram feitas em 19 locais de 
amostragem (LA), às seguintes profundidades  
(0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm), obtendo 57 amostras 
de solo. Cada amostra de um local, a uma dada 
profundidade, é uma amostra compósita das amostras 
recolhidas nos dois ou três pontos (P) do mesmo local 
a essa profundidade (Figura 17).

Figura 17
Esquema de recolha das amostras de solo 

 
Local de amostragem (LA1)

P1 P2 P3

} 0-20 cm

} 20-40 cm

} 40-60 cm

Amostragem de solos do LA1

P1 P2 P3 Amostra compósita LA1

} 0-20 cm

} 20-40 cm

} 40-60 cm

Os pontos onde foram recolhidas as amostras de 
solos foram agrupados, dois a dois nas retas D e E 
da exploração A, e três a três nas retas A, B e C da 
exploração A e nas retas F e G da exploração B, por 
forma a obter valores médios para cada localização 
topográfica – zona alta, zona intermédia e zona baixa.

Representamos aqui os pontos das respetivas retas e 
a forma como foram agrupados, em cada exploração, 
para a obtenção de valores médios para as análises  
de solo para cada localização (Figura 18).
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Figura 18
Localização dos pontos de amostragem nas retas A, B, C, D e E da exploração A e nas retas F e G da exploração B, com indicação sobre o seu 
agrupamento de acordo com a localização topográfica (zona alta – ZA, zona intermédia – ZI e zona baixa – ZB), para obtenção de valores médios 
para as análises de solos.
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As análises às amostras de solos recolhidas em 2019  
e 2021 foram efetuadas aos seguintes parâmetros: 
Textura de campo (apenas no início do projecto);  
pH (H2O), pH (KCl), Condutividade, Matéria Orgânica, 
Fósforo extraível (P2O5), Potássio extraível (K2O),  
Cálcio extraível, Magnésio extraível, Manganês.    

Os métodos de análise para cada parâmetro,  
são os apresentados na Tabela 2.

Tabela 2
Métodos utilizados para análise dos diferentes parâmetros do solo.

Parâmetros 
 

Métodos 
 

Carbono orgânico/
Matéria orgânica 

Combustão seca. Análise Elementar 
 

Fósforo  
Extraível 

Egner-Riehm (Lactato de amónio)/
Espectrometria absorção Molecular 

Cálcio e Magnésio 
Extraível 

Extracção acetato amónio/ 
Espectroscopia de Emissão Óptica  
com fonte indutiva de plasma (ICP-OES)

Reacção do solo  
(pH em H2o) 

Suspensão solo: água 1:2,5/ 
Potenciometria 

Reacção do solo  
(pH KCl) 

Suspensão solo:  
KCl 1:5/Potenciometria 

Conductividade 
 

Suspensão solo: água 1:2,5/ 
Eléctrodo de conductividade 

Análise granulométrica 
(areia, limo, argila) 

Crivagem, pipetagem (Lei de Stokes) 
 

Classificação  
Textural 

Diagrama Triangular de Atterberg 
 

2.1.1. Resultados e discussão

Os valores médios para os diferentes parâmetros do 
solo para cada uma das parcelas em estudo, obtidos 
na primeira análise aos solos, dos 0 aos 60 centímetros 
de profundidade, são apresentados na tabela 3. 

Podemos observar que se tratam de solos ácidos, 
sobretudo na exploração B, o que deverá estar 
relacionado com a predominância de areias nesta 
última exploração. Destes resultados podemos 
constatar que os valores de Matéria Orgânica e 
Carbono Orgânico são muito baixos para todas  
as parcelas em estudo. Isto em parte deve-se à 
inclusão do perfil de solo dos 0 aos 60 centímetros.  
Se incluirmos apenas o perfil correspondente aos  
0 a 10 centímetros de solo, já obtemos valores  
mais elevados (Tabela 4). 

Tabela 4
Valores médios de Carbono Orgânico (%) e Matéria Orgânica (%) das 
primeiras análises de solos para as diferentes parcelas da exploração 
A (parcelas 1, 2 e 3) e da exploração B (parcelas 4 e 5), considerando 
apenas os 10 centímetros iniciais de solo. 

Parcela Corg (%) Mat. Org (%)

1 0,44 0,76

2 0,28 0,48

3 0,30 0,51

4 0,62 1,06

5 0,43 0,73

Podemos observar ainda a semelhança de 
características entre as parcelas da exploração A 
utilizadas para avaliar o efeito do Keyline (Parcela 2 – 
Controlo e Parcela 3 – Keyline) e as da exploração B 
(Parcela 4 – Controlo e Parcela 5 – Keyline). 

Tabela 3
Valores médios das primeiras análises de solos para as diferentes parcelas da exploração A (parcelas 1, 2 e 3) e da exploração B (parcelas 4 e 5)  
para as profundidades de 0 a 60 centímetros.

Parcela pH Condutividade 
em H2O 

P Extraível K Extraível Macronutrientes 
Extraíveis

Mn 
Extraível 
(mg/kg)

Textura Classificação 
Textural

C0rg Mat. 
Org.

H2O 
   

KCl 1M (µS/cm) Conc. 
Média    

P2O5  
(mg/Kg)

(mg/Kg) Ca  
(mg/Kg)

Mg  
(mg/kg)

%  
Areia

%  
Limo

%  
Argila

% %

1 5,76 4,11 61,22 1,95 4,54 37,94 685,47 95,66 25,86 66,73 17,27 15,99 Franco-Arenoso 0,31 0,54

2 5,90 4,31 56,00 20,49 46,99 36,16 1232,37 450,79 24,72 60,74 13,86 25,40 Franco-Argiloso-
Arenoso 0,20 0,34

3 5,82 4,11 112,00 13,30 30,58 33,77 2206,24 927,81 7,85 57,77 15,64 26,59 Franco-Argiloso-
Arenoso 0,20 0,34

4 5,12 3,98 41,67 2,42 5,60 27,91 68,00 7,81 9,94 73,29 19,87 6,84 Franco-Arenoso 0,34 0,59

5 5,05 4,26 31,83 0,10 0,40 32,32 131,89 24,34 15,50 70,44 20,51 9,04 Franco-Arenoso 0,27 0,46
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Tabela 6
Valores médios do pH em H2O nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Na Tabela 5 apresentamos os valores indicados como 
médios para diferentes parâmetros, nos solos desta 
região.

Tabela 5
Valores médios nos solos da região dos parâmetros Fósforo,  
Potássio, Cálcio e Magnésio.

Parâmetros Fósforo Potássio Cálcio Magnésio

Valor Médio 
(P2O5) 
(mg/Kg) 
51-100

(K2O) 
(mg/Kg) 
51-100

(Ca) 
(mg/Kg) 
430-860

(Mg) 
(mg/Kg) 
71-124

Comparando os valores obtidos para os diferentes 
elementos, em cada parcela, com os apresentados 
na Tabela 5, podemos concluir que os valores para o 
Fósforo são mais baixos do que o valor médio, sendo 
extremamente baixos para a Parcela 1 da exploração 
A e para as duas parcelas da exploração B. Já os 
valores de Potássio, nas parcelas, ficam abaixo dos 
valores médios para os solos da região, mas não 
distando significativamente do que é considerado o 
limiar inferior para a presença deste elemento nestes 
solos. Relativamente aos macronutrientes extraíveis 
Cálcio e Magnésio, podemos observar que os valores 
presentes nos solos da exploração B são inferiores aos 
considerados como valores médios. Já nas parcelas 
2 e 3 da exploração A, os valores apresentados são 
superiores aos considerados como valores médios, 
e apenas a parcela 1 apresenta valores considerados 
como dentro destes valores médios para estes dois 
macronutrientes. 

pH em H20 – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 4,97 5,25 0,06

A 1 A KL 4|5|6 5,56 6,08 0,09

A 1 A KL 7|8|9 5,36 5,83 0,09

A 1 B KL 10|11|12 5,85 5,76 -0,02

A 1 B KL 13|14|15 6,29 6,04 -0,04

A 1 B KL 16|17|18 5,77 5,66 -0,02

A 1 C KL 19|20|21 5,24 5,30 0,01

A 1 C KL 22|23|24 5,56 5,75 0,03

A 1 C KL 25|26|27 5,41 6,02 0,11

A 2 D C 28|29|30 5,67 6,02 0,06

A 2 D C 31|32|33 5,82 6,05 0,04

A 3 E KL 34|35|36 5,48 6,60 0,20

A 3 E KL 37|38|39 6,22 6,46 0,04

B 4 F C 40|41|42 5,66 6,27 0,11

B 4 F C 43|44|45 5,27 5,05 -0,04

B 4 F C 46|47|48 4,26 4,74 0,11

B 5 G KL 49|50|51 4,85 4,67 -0,04

B 5 G KL 52|53|54 5,19 5,30 0,02

B 5 G KL 55|56|57 5,05 5,05 0,00
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Uma vez que o Keyline é uma intervenção executada 
nos 10 primeiros centímetros de solo, comparámos a 
evolução dos teores dos diferentes elementos nestes 
primeiros 10 centímetros, de acordo com as diferentes 
parcelas e também com as diferentes localizações 
topográficas (alta, intermédia e baixa). 

No que se refere ao pH em H2O (Tabela 6), podemos 
constatar que, em geral, ocorreu uma ligeira subida 
deste valor tanto nas parcelas de controlo como nas 
parcelas onde foi feito o Keyline. Apenas a reta B da 
parcela 1 contraria esta tendência, com redução no 
valor de pH em todas as zonas topográficas, embora 
de forma muito pouco expressiva. 

A subida, na generalidade dos pontos, do valor 
de pH em H2O é positiva, uma vez que aumenta a 
disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas. 
No entanto não parece haver uma correlação com  
a instalação de Keyline nas parcelas.

O pH em KCl (Tabela 7) subiu em quase todas as 
análises da zona topográfica alta na exploração A,  
com exceção da reta B. Na zona intermédia da parcela 1 
o pH em KCl baixou na reta B e subiu nas outras  
retas A e C, tendo baixado na zona topográfica baixa 
da reta A e subido nas restantes. Na exploração B,  
o pH em KCl subiu nas zonas topográficas alta e 
baixa, tendo baixado na zona intermédia da reta F de 
controlo, acontecendo o oposto na reta G com Keyline.  
Não parece, desta forma, haver uma correlação entre  
o Keyline e as subidas ou descidas no pH em KCl.  
Estas parecem dever-se a outros fatores.  

Tabela 7
Valores médios do pH em KCl nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

pH em KCl – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 4,01 4,00 0,00

A 1 A KL 4|5|6 3,97 4,12 0,04

A 1 A KL 7|8|9 4,06 4,16 0,02

A 1 B KL 10|11|12 4,82 4,56 -0,05

A 1 B KL 13|14|15 4,58 4,48 -0,02

A 1 B KL 16|17|18 3,84 3,98 0,04

A 1 C KL 19|20|21 4,04 4,11 0,02

A 1 C KL 22|23|24 4,17 4,31 0,03

A 1 C KL 25|26|27 4,01 4,48 0,12

A 2 D C 28|29|30 4,17 4,20 0,01

A 2 D C 31|32|33 4,25 4,48 0,05

A 3 E KL 34|35|36 4,06 4,22 0,04

A 3 E KL 37|38|39 3,96 4,10 0,04

B 4 F C 40|41|42 4,06 4,96 0,22

B 4 F C 43|44|45 4,12 4,04 -0,02
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Tabela 8
Valores médios da condutividade em H2O nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

A condutividade em H2O (Tabela 8) das retas A, B e C 
subiu e desceu de forma relativamente aleatória, não 
parecendo seguir qualquer critério relacionado com 
o Keyline ou a zona topográfica. Já na parcela 3, com 
Keyline, da exploração A, a condutividade diminuiu, 
enquanto aumentou na correspondente parcela de 
controlo – parcela 2. Na exploração B a condutividade 
baixou na parcela de controlo na zona topográfica 
alta, mas aumentou em todas as restantes zonas 
topográficas nas parcelas de controlo e com Keyline.

Os valores de fósforo extraível utilizando a 
concentração média de fósforo (Tabela 9) aumentaram 
em quase todas as retas da parcela 1 da exploração A, 
com exceção da zona topográfica alta e baixa da 
reta B. Na parcela 2 da exploração A, de controlo, o 
teor de P extraível diminuiu em todas as localizações 
topográficas, enquanto que na correspondente parcela 
com Keyline, a parcela 3, já se observou um aumento 
significativo no teor de P extraível nas diferentes 
localizações topográficas. Na parcela 4 da exploração 
B, de controlo, também se registou uma diminuição  
do teor de P extraível em todas as zonas topográficas 
com exceção da zona topográfica baixa, onde este 
teor aumentou. Já na parcela 5, com Keyline, da 
exploração B, o teor em P extraível aumentou em todas 
as localizações topográficas com exceção da zona 
baixa. De acordo com os resultados obtidos parece 
existir uma correlação entre o Keyline e o aumento  
de P extraível.

Os valores de fósforo extraível utilizando a 
determinação de P2O5 (mg/kg) deram resultados 
semelhantes aos apresentados na tabela 9, pelo que 
não se expõem aqui.

Os valores de potássio extraível (Tabela 10) diminuíram 
na zona baixa da reta A, em toda a reta B e na zona 
intermédia da reta C, da parcela 1, aumentando nas 
restantes situações da exploração A. Esta diminuição 
observada nas retas da parcela 1 poderá estar 
relacionada com o grande crescimento da biomassa 
vegetal de ano para ano, após se fazer o Keyline, 
biomassa esta que pode levar a uma absorção 
significativa de potássio do solo, reduzindo os seus 
valores neste elemento. 

Na exploração B só se observou uma redução no valor 
de potássio disponível na zona alta da parcela 5, onde 
se fez o Keyline, mas foi aqui que se registou um maior 
aumento da biomassa vegetal, pelo que os dois fatores 
poderão estar relacionados.

Condutividade em H2O (µS/cm) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 173,00 34,29 -0,80

A 1 A KL 4|5|6 26,00 31,64 0,22

A 1 A KL 7|8|9 73,00 33,12 -0,55

A 1 B KL 10|11|12 59,00 58,73 0,00

A 1 B KL 13|14|15 61,00 44,44 -0,27

A 1 B KL 16|17|18 39,00 53,02 0,36

A 1 C KL 19|20|21 35,00 87,51 1,50

A 1 C KL 22|23|24 48,00 50,37 0,05

A 1 C KL 25|26|27 45,00 31,75 -0,29

A 2 D C 28|29|30 38,00 48,25 0,27

A 2 D C 31|32|33 36,00 58,62 0,63

A 3 E KL 34|35|36 44,00 36,19 -0,18

A 3 E KL 37|38|39 47,00 40,42 -0,14

B 4 F C 40|41|42 54,00 76,08 0,41

B 4 F C 43|44|45 29,00 52,06 0,80

B 4 F C 46|47|48 90,00 48,57 -0,46

B 5 G KL 49|50|51 51,00 99,68 0,95

B 5 G KL 52|53|54 28,00 62,22 1,22

B 5 G KL 55|56|57 32,00 64,76 1,02
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Tabela 9
Valores médios de fósforo extraível nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Tabela 10
Valores médios de potássio extraível nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

P extraível Conc. Média P (mg/Kg) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 1,02 1,90 0,85

A 1 A KL 4|5|6 1,07 2,20 1,05

A 1 A KL 7|8|9 2,20 2,93 0,33

A 1 B KL 10|11|12 7,08 3,62 -0,49

A 1 B KL 13|14|15 0,10 3,03 29,26

A 1 B KL 16|17|18 8,82 6,18 -0,30

A 1 C KL 19|20|21 4,75 5,70 0,20

A 1 C KL 22|23|24 1,12 2,55 1,27

A 1 C KL 25|26|27 3,40 7,23 1,13

A 2 D C 28|29|30 27,45 0,65 -0,98

A 2 D C 31|32|33 36,70 1,33 -0,96

A 3 E KL 34|35|36 0,10 0,60 5,00

A 3 E KL 37|38|39 0,10 1,10 10,00

B 4 F C 40|41|42 0,10 6,33 62,29

B 4 F C 43|44|45 4,95 3,50 -0,29

B 4 F C 46|47|48 4,08 3,02 -0,26

B 5 G KL 49|50|51 2,63 2,15 -0,18

B 5 G KL 52|53|54 0,10 3,33 32,25

B 5 G KL 55|56|57 0,10 3,95 38,48

K Extraível (mg/Kg) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 31,83 19,60 -0,38

A 1 A KL 4|5|6 19,04 23,34 0,23

A 1 A KL 7|8|9 59,20 60,46 0,02

A 1 B KL 10|11|12 52,32 39,08 -0,25

A 1 B KL 13|14|15 46,28 29,26 -0,37

A 1 B KL 16|17|18 59,16 47,72 -0,19

A 1 C KL 19|20|21 74,99 94,54 0,26

A 1 C KL 22|23|24 30,83 27,78 -0,10

A 1 C KL 25|26|27 20,76 24,03 0,16

A 2 D C 28|29|30 35,18 47,52 0,35

A 2 D C 31|32|33 44,84 49,13 0,10

A 3 E KL 34|35|36 31,09 33,90 0,09

A 3 E KL 37|38|39 24,48 31,65 0,29

B 4 F C 40|41|42 86,67 88,58 0,02

B 4 F C 43|44|45 22,71 45,30 0,99

B 4 F C 46|47|48 31,08 52,22 0,68

B 5 G KL 49|50|51 24,77 25,40 0,03

B 5 G KL 52|53|54 27,66 35,25 0,27

B 5 G KL 55|56|57 38,00 27,65 -0,27
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Os valores do macronutriente Cálcio (Tabela 11) 
diminuíram em toda a parcela 1 com exceção da 
zona baixa da reta C, zona sujeita a encharcamento 
acentuado no inverno. Também nas parcelas 2 e 3, estes 
valores diminuíram com exceção da zona baixa da reta 
C, sujeita a encharcamento no inverno.

Apenas na exploração B estes valores subiram em todas 
as zonas topográficas das retas de controlo e Keyline.

A redução generalizada nos teores de cálcio extraível 
pode estar relacionada com o elevado crescimento 
de biomassa da pastagem, na parcela 1 e também nas 
parcelas 2 e 3. Esta biomassa absorve cálcio do solo pelo 
que este apresenta valores mais reduzidos neste elemento.

No entanto, o maior crescimento de biomassa vegetal 
na exploração B não produziu o mesmo efeito nos 
teores de cálcio extraíveis do solo.

Relativamente aos valores de magnésio extraível 
(Tabela 12) observa-se uma subida em todos os pontos 
da parcela 1 com exceção da zona baixa das retas A e B,  
que são zonas de grande crescimento da biomassa 
vegetal, e da zona intermédia da reta C, que também 
corresponde a uma zona de grande crescimento da 
biomassa vegetal. Já nas parcelas 2 e 3, o valor de 
magnésio extraível reduz-se em todas as situações  
com exceção da zona alta da parcela de controlo. 

Já na exploração B o magnésio sofre uma redução 
na zona intermédia da reta de controlo e na zona 
alta da reta com Keyline, que foram ambas zonas de 
elevado crescimento da biomassa vegetal. No entanto 
não é fácil estabelecer uma relação clara entre estes 
dois fatores, o crescimento de biomassa vegetal e a 
redução de magnésio extraível no solo, podendo este 
ser explicado por outros fatores. 

Os valores de Manganês, um elemento que apresenta 
alguma toxicidade para as plantas, diminuiu em  
quase todos os pontos da parcela 1, com exceção  
da zona intermédia da reta A e da zona intermédia  
e baixa da reta C. Este elemento sofreu também uma 
redução em todos os pontos da reta D de controlo  
e subido ligeiramente na reta com Keyline – reta E.  
Já na exploração B este elemento aumentou na zona 
alta da reta de controlo F e nas zonas alta e baixa  
da reta com Keyline – reta G. Nos casos das parcelas  
E e G, em que o teor de Manganês aumenta nas 
parcelas com Keyline em relação às parcelas de 
controlo, parece existir uma relação causal entre estes 
dois fatores, que poderá estar relacionada com a maior 
mobilização do solo e por isso maior disponibilização 
deste elemento para a forma extraível. Já na parcela 
1 parece que esta mobilização acrescida não teve o 
mesmo efeito, o que se poderá ficar a dever a outros 
fatores, nomeadamente o crescimento significativo  
da biomassa vegetal da pastagem.

Tabela 11
Valores médios de cálcio extraível nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Macronutrientes Extraíveis Ca (mg/Kg) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 379,50 281,43 -0,26

A 1 A KL 4|5|6 378,11 322,40 -0,15

A 1 A KL 7|8|9 864,91 736,80 -0,15

A 1 B KL 10|11|12 937,46 816,70 -0,13

A 1 B KL 13|14|15 1162,82 785,21 -0,32

A 1 B KL 16|17|18 470,41 376,93 -0,20

A 1 C KL 19|20|21 615,39 553,72 -0,10

A 1 C KL 22|23|24 541,73 418,94 -0,23

A 1 C KL 25|26|27 336,03 352,89 0,05

A 2 D C 28|29|30 634,49 651,36 0,03

A 2 D C 31|32|33 653,45 508,82 -0,22

A 3 E KL 34|35|36 834,82 688,74 -0,17

A 3 E KL 37|38|39 1352,02 904,67 -0,33

B 4 F C 40|41|42 461,97 657,88 0,42

B 4 F C 43|44|45 89,65 110,45 0,23

B 4 F C 46|47|48 96,63 264,49 1,74

B 5 G KL 49|50|51 93,76 122,67 0,31

B 5 G KL 52|53|54 152,26 215,39 0,41

B 5 G KL 55|56|57 92,40 171,82 0,86
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Tabela 12
Valores médios de magnésio extraível nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Tabela 13
Valores médios de manganês extraível nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Macronutrientes Extraíveis Mg (mg/Kg) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 40,31 30,43 -0,25

A 1 A KL 4|5|6 42,09 39,57 -0,06

A 1 A KL 7|8|9 175,29 199,63 0,14

A 1 B KL 10|11|12 83,97 120,43 0,43

A 1 B KL 13|14|15 79,91 72,18 -0,10

A 1 B KL 16|17|18 34,30 38,09 0,11

A 1 C KL 19|20|21 59,04 72,54 0,23

A 1 C KL 22|23|24 65,76 63,22 -0,04

A 1 C KL 25|26|27 28,39 25,99 -0,08

A 2 D C 28|29|30 123,06 112,93 -0,08

A 2 D C 31|32|33 157,03 166,03 0,06

A 3 E KL 34|35|36 335,18 318,15 -0,05

A 3 E KL 37|38|39 513,73 414,43 -0,19

B 4 F C 40|41|42 260,03 384,21 0,48

B 4 F C 43|44|45 9,12 8,61 -0,06

B 4 F C 46|47|48 9,15 21,86 1,39

B 5 G KL 49|50|51 6,15 9,73 0,58

B 5 G KL 52|53|54 17,54 26,99 0,54

B 5 G KL 55|56|57 14,78 14,13 -0,04

Mn Extraível (mg/Kg) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 30,87 23,01 -0,25

A 1 A KL 4|5|6 27,83 29,97 0,08

A 1 A KL 7|8|9 10,64 8,31 -0,22

A 1 B KL 10|11|12 29,76 17,30 -0,42

A 1 B KL 13|14|15 29,30 15,47 -0,47

A 1 B KL 16|17|18 13,03 5,70 -0,56

A 1 C KL 19|20|21 30,70 18,72 -0,39

A 1 C KL 22|23|24 17,49 18,06 0,03

A 1 C KL 25|26|27 52,23 97,57 0,87

A 2 D C 28|29|30 40,91 32,93 -0,20

A 2 D C 31|32|33 38,66 21,07 -0,46

A 3 E KL 34|35|36 5,41 5,93 0,10

A 3 E KL 37|38|39 5,18 6,40 0,24

B 4 F C 40|41|42 13,77 13,21 -0,04

B 4 F C 43|44|45 19,12 11,75 -0,39

B 4 F C 46|47|48 0,76 2,46 2,24

B 5 G KL 49|50|51 11,01 20,43 0,85

B 5 G KL 52|53|54 33,28 28,82 -0,13

B 5 G KL 55|56|57 2,90 8,39 1,89
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Por fim, e relativamente à percentagem de carbono 
orgânico (Tabela 14), pode observar-se que na parcela 
1 esta percentagem diminuiu em quase todas as 
zonas com exceção das zonas alta e intermédia da 
reta A e da zona baixa da reta B. Este facto poderá 
ficar a dever-se à elevada mobilização e conjunto 
de intervenções que foram efetuadas nesta parcela 
que terão, no seu conjunto, provocado um maior 
arejamento do solo e consequentemente uma taxa  
de mineralização da matéria orgânica mais elevada.

Já nas parcelas 2 e 3 da exploração A, que não tiveram 
qualquer mobilização ou apenas uma mobilização, a 
percentagem de matéria orgânica aumenta, mesmo 
que ligeiramente. Nas parcelas 4 e 5 da exploração B,  
esta percentagem também aumenta, com exceção  
da zona intermédia da reta F de controlo. 

A variação da percentagem de matéria orgânica do 
solo nas duas explorações é semelhante à variação  
da percentagem de carbono orgânico, pelo que não  
se expõem aqui os resultados.

Destes resultados conclui-se que existe uma multitude 
de fatores que influenciam a disponibilidade dos 
diferentes elementos no solo, nomeadamente os valores 
de pH cujo aumento parece ter um impacto nos valores 
mais elevados de fósforo observados. Por outro lado, 
o crescimento da biomassa da pastagem, bastante 
significativo na parcela 1, mas também observado nas 
parcelas E e G onde se fez uma passagem de Keyline, 
parece influenciar a menor disponibilidade de potássio 
e de cálcio devido à sua absorção por parte das plantas. 

Também o número de operações de mobilização do 
solo parece influenciar a percentagem de carbono 
orgânico do solo, o que deverá estar relacionado 
com o maior arejamento e consequente oxidação 
da matéria orgânica e redução da percentagem de 
carbono orgânico no solo.

Outro fator que influencia os teores dos diferentes 
elementos no solo é a humidade do mesmo, que deverá 
aumentar com a remarcação do Keyline no terreno  
ou o seu reforço por meio de outras operações.

Na verdade, qualquer das variações observadas é 
pouco expressiva, sendo difícil separar os fatores 
causadores das mesmas ou correlacioná-las com  
a instalação do desenho de Keyline.

Estes resultados vêm ao encontro do que foi já 
observado noutros estudos [11] e [12]. De facto, o 
Keyline foi concebido para melhorar a infiltração da 
água e evitar a erosão do solo o que deverá, a longo 
prazo aumentar a fertilidade dos solos, mas este 
resultado deverá demorar anos a ser observado [11]. 
Nomeadamente o aumento dos teores de matéria 
orgânica do solo pode ser uma consequência 
natural de uma boa implementação do desenho de 
Keyline, sem reviramento do solo, mas este também 
deve ser um processo que demorará vários anos a 
observar-se [12]. O curto período de estudo deste 
Grupo Operacional não possibilita a observação 
destes resultados ou a clarificação sobre os fatores 
que justificam as diferentes variações nos teores dos 
diferentes nutrientes no solo.

Tabela 14
% de carbono orgânico nos primeiros 10 centímetros do solo, por parcela e zona topográfica, antes e depois de se fazer o Keyline.

Corg (%) – 0 a 10 centímetros de profundidade

Zona topográfica

Alta Intermédia Baixa

Exploração Parcela Reta Tratamento Pontos Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

Antes do 
Keyline

Depois do 
Keyline

% de 
diferenças

A 1 A KL 1|2|3 0,38 0,31 -0,18

A 1 A KL 4|5|6 0,27 0,29 0,06

A 1 A KL 7|8|9 0,32 0,59 0,87

A 1 B KL 10|11|12 0,49 0,38 -0,23

A 1 B KL 13|14|15 0,35 0,32 -0,10

A 1 B KL 16|17|18 0,27 0,38 0,39

A 1 C KL 19|20|21 0,78 0,55 -0,29

A 1 C KL 22|23|24 0,33 0,24 -0,27

A 1 C KL 25|26|27 0,80 0,28 -0,66

A 2 D C 28|29|30 0,33 0,39 0,18

A 2 D C 31|32|33 0,23 0,53 1,30

A 3 E KL 34|35|36 0,30 0,45 0,53

A 3 E KL 37|38|39 0,30 0,44 0,47

B 4 F C 40|41|42 0,40 1,43 2,58

B 4 F C 43|44|45 0,27 0,26 -0,04

B 4 F C 46|47|48 0,97 1,29 0,33

B 5 G KL 49|50|51 0,32 0,72 1,23

B 5 G KL 52|53|54 0,51 0,77 0,52

B 5 G KL 55|56|57 0,35 0,97 1,80
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2.2. Monitorização  
da humidade do solo

Os dados para monitorização da humidade do solo 
foram recolhidos nas parcelas 2 e 3 da exploração A e 
nas parcelas 4 e 5 da exploração B (Figura 19).

Figura 19
Parcelas 2 e 3 da exploração A (a) e Parcelas 4 e 5 da exploração B (b). 

Foram efetuadas leituras da humidade do solo  
uma vez por mês em cada uma das explorações, 
utilizando uma sonda Diviner 2000. Os dados foram 
descarregados utilizando o programa de software  
da Sentek Pty Ltd. – IrriMAX para Windows. 

Foram definidas retas que têm o seu início numa zona 
topográfica de maior altitude e o seu fim numa zona 
topográfica de baixa, conforme a figura 20.

Figura 20
Retas definidas nas parcelas de estudo. Retas E e G com Keyline e 
retas D e F de controlo, sem Keyline.

Os valores das leituras de humidade do solo de cada 
exploração referem-se à média de dois ou três pontos 
agrupados conforme se explica na figura 18. 
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2.2.1. Resultados e discussão

Os valores de precipitação obtidos para os dias de 
medição da humidade do solo nas duas explorações, 
a precipitação acumulada nos cinco dias e trinta dias 
anteriores são apresentados na Figura 21.

De acordo com os gráficos apresentados podemos 
observar as características habituais do clima 
mediterrânico, notando, porém, uma precipitação  
mais distribuída ao longo do ano para a exploração B 
relativamente à exploração A.

Figura 21
Valores de precipitação ocorridos nos dias de medição de humidade do solo, e precipitação acumulada para os cinco dias antes e trinta dias antes, 
para a exploração A e para a exploração B. Fonte dos dados, estação meteorológica própria para a exploração A e http://snirh.apambiente.pt para a 
exploração B.
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Os valores de humidade do solo foram recolhidos, nas 
duas explorações, desde maio de 2019. A marcação do 
Keyline só foi feita em 2020 pelo que dispomos de um 
ano de leituras sem Keyline e um ano de leituras após  
a marcação do Keyline no terreno.

Nos gráficos abaixo podemos observar as retas D 
(linha azul) e E (linha vermelha) correspondentes 
respetivamente às parcelas 2 e 3 da exploração A, 
servindo a primeira de parcela de controlo e estando  
a segunda marcada com o desenho de Keyline  
(Figura 22).

Da observação da Figura 22 podemos constatar 
que os efeitos do Keyline variam com a localização 
topográfica. Os resultados indicam que o Keyline tem 
efeito no teor de humidade do solo, mas que esses 
efeitos variam conforme se trate de uma zona de maior 
altitude, altitude intermédia ou uma zona de baixa. 

Na zona alta os resultados indicam uma maior retenção 
de humidade nas profundidades de 10 a 40 centímetros, 
no período de março a julho, quando a redução nos 
valores de precipitação começa a repercutir-se nos 
valores de humidade do solo. Na zona intermédia 
os resultados apontam para uma maior retenção de 
humidade no solo nas profundidades dos 0 aos 20 
centímetros. Pelo contrário, na zona baixa, os resultados 
apontam para uma redução na retenção de humidade 
nas profundidades dos 0 aos 10 centímetros, desde a 
primeira marcação do Keyline, em fevereiro de 2019, 
com reforço desse efeito após a segunda marcação 
do Keyline, em junho de 2020. Observa-se assim uma 
redução do encharcamento na camada mais superficial 
do solo. Contudo, para as profundidades dos 10 aos 
50 centímetros já se observa novamente uma maior 
retenção da humidade no solo, nos meses de maio a 
junho, quando este começa a secar. Pode deduzir-se, 
desta forma, que o Keyline possibilita o aumento da 
capacidade de retenção da humidade no solo nos 
meses de verão, amenizando os efeitos da falta de água 
durante esta estação.

Figura 22
Retas D (linhas    parcela 2 — Controlo) e E (linhas    parcela 3 — Keyline) da exploração A.
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Figura 23
Retas F (linhas    parcela 4 — Controlo) e G (linhas    parcela — Keyline) da exploração B.

Nos gráficos abaixo podemos observar as retas F (linha 
azul) e G (linha vermelha) correspondentes respetivamente 
às parcelas 4 e 5 da exploração B, servindo a primeira 
de parcela de controlo e estando a segunda marcada 
com o desenho de Keyline (Figura 23).

Da observação dos resultados dos valores da humidade 
do solo para esta exploração, observa-se na zona mais 
alta, um aumento nos valores de humidade na camada 
mais profunda do solo, dos 40 aos 50 centímetros, com 
uma diminuição simultânea dos valores da humidade 
do solo na camada mais superficial, dos 0 aos 10 
centímetros, para os meses de março a maio. Nesta 
situação, que coincidiu com um período de maior 
precipitação, parece ter ocorrido uma drenagem da 
água dos níveis mais superficiais para os níveis mais 
profundos do solo, por efeito do Keyline. No período 
de maio a julho, observa-se uma redução dos níveis 
de humidade do solo semelhante tanto na parcela de 
controlo como na parcela com Keyline. 

Nesta situação, correspondente à localização 
topográfica de maior altitude, o Keyline não teve efeito 
na retenção da humidade no solo.

Na zona topográfica de altitude intermédia o efeito 
descrito anteriormente é ainda visível, observando-
se uma redução dos valores de humidade na camada 
superficial de solo, dos 0 aos 10 centímetros e um 
aumento da humidade do solo nas camadas mais 
profundas, dos 30 aos 50 centímetros. Estes valores, 
decorrentes também entre os meses de março a maio, 
parecem corresponder, mais uma vez, a uma situação 
de drenagem do excesso de humidade provocado por 
um valor de precipitação mais elevado, para os níveis 
mais profundos do solo. Nos meses de maio a julho, 
observa-se uma redução dos níveis de humidade do 
solo semelhante tanto na parcela de controlo como na 
parcela com Keyline. Nesta situação, correspondente à 
localização topográfica intermédia, o Keyline não teve 
efeito na retenção da humidade no solo.
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Na zona topográfica de menor altitude também se 
observa uma diminuição significativa da humidade nas 
camadas superficiais do solo, dos 0 aos 30 centímetros, 
no período entre março e maio. Simultaneamente, 
observa-se um aumento dos valores de humidade 
do solo nas camadas mais profundas, dos 30 aos 
50 centímetros, o que parece corresponder a uma 
drenagem do excesso de humidade para a zona mais 
profunda do solo. De forma semelhante ao que ocorreu 
nas outras localizações topográficas, nos meses de 
maio a julho, observa-se uma redução dos níveis de 
humidade do solo semelhante, tanto na parcela de 
controlo como na parcela com Keyline. Nesta situação, 
correspondente à localização topográfica de mais 
baixa altitude, o Keyline não teve efeito na retenção da 
humidade no solo.

Este efeito diferenciado do Keyline sobre a capacidade 
do solo em manter a humidade nas explorações  
A e B, deverá estar relacionado com a textura do 
solo nas duas explorações. Enquanto na exploração 
A as frações de areia e limo correspondem a 59,26% 
e 14,75%, na exploração B são de 71,87% e 20,19%, 
respetivamente. Já a composição em argila é 
bastante superior nos solos da exploração A (26,00%) 
(maioritariamente Franco-Argilosos-Arenosos com 
variações que vão desde solos Argilosos a Franco-
Arenosos) comparativamente à presente nos solos  
da exploração B (7,94%). (Franco-Arenosos).

Os solos Franco-Arenosos tendem a ter uma reduzida 
capacidade de retenção da humidade e os baixos 
teores de matéria orgânica presentes nas parcelas 
da exploração B (0,52%) não são suficientes para 
contrariar esta situação.

Desta forma não se recomenda a implementação deste 
sistema de Keyline neste tipo de solos franco-arenosos 
ou arenosos, com exceção das zonas que sejam 
propensas ao encharcamento, onde o Keyline poderá 
reduzir esta tendência.

Já na exploração A, onde a composição textural 
do solo conduz, com frequência, a situações de 
encharcamento ou redução da infiltração até às 
camadas mais profundas, a implementação do 
Keyline traz vantagens ao possibilitar o aumento da 
capacidade de retenção da humidade no solo nos 
meses de verão, amenizando os efeitos da falta de 
água durante esta estação e ao facilitar a drenagem 
da água nas zonas mais baixas, quando ocorre mais 
precipitação.

2.3. Monitorização  
da pastagem

A monitorização da biomassa vegetal foi efetuada  
nas parcelas 2 e 3 da exploração A, correspondendo 
aos pontos de amostragem 28 a 39, e nas parcelas  
4 e 5 da exploração B, correspondendo aos pontos de 
amostragem 40 a 57.

Os pontos de amostragem foram localizados junto dos 
tubos de medição da humidade do solo. No primeiro 
ano, 2019, estes pontos foram localizados, na ausência 
de fatores limitantes, com o canto superior esquerdo 
do quadrado utilizado para a recolha de biomassa, 
encostado ao tubo de medição. No ano de 2020, este 
foi localizado com o canto superior direito encostado 
ao tubo de medição e no ano de 2021, com o canto 
inferior direito encostado a este tubo (Figura 24). 
Como fatores limitantes considerámos a presença de 
pedras, formigueiros, ou arbustos que ocupassem 
parte do talhão a recolher.  

Figura 24
Ponto de amostragem 39. Em 2019 o corte da pastagem foi feito 
localizando o canto superior esquerdo do quadrado de referência 
encostado ao tubo de medição.
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A monitorização da pastagem foi feita por 
determinação do peso seco da pastagem cortada 
rente ao solo, num quadrado de 25 m2 (Figura 25).  
A pastagem de cada ponto de amostragem foi cortada 
com recurso a uma tesoura elétrica e colocada em 
sacos de plástico identificados. Após chegada ao 
laboratório, a biomassa da pastagem de cada ponto  
foi seca numa câmara de secagem, em sacos de  
papel, para posterior determinação do peso seco  
da biomassa recolhida em cada ponto.

Figura 25
Pastagem cortada rente ao solo utilizando uma tesoura elétrica, num 
quadrado de 25 m2.

Fez-se também a determinação das espécies vegetais 
presentes e a sua proporção em cada local de 
amostragem, por meio de inventário florístico.

No ano de 2019 o corte das plantas foi feito numa 
época já avançada do ano, 27 de maio e 3 de junho, 
nas explorações A e B respetivamente, tendo esse 
facto dificultado a identificação de algumas espécies 
no campo. Desta forma, em vez de se proceder 
à realização de inventário florístico no campo, 
procedeu-se à recolha da biomassa total aérea de cada 
talhão. As diferentes espécies em cada talhão foram 
posteriormente separadas e pesadas individualmente, 
após completamente secas na câmara de secagem 
(Figura 26). 

Figura 26
Separação, para identificação e posterior pesagem, das espécies 
presentes em cada talhão.

Já no ano de 2020, o facto de se ter ido ao campo mais 
cedo (a 30 de abril e a 8 de maio, nas explorações 
B e A, respetivamente) possibilitou a realização dos 
inventários florísticos no campo. Fez-se posteriormente 
a recolha da biomassa vegetal acima do solo, de cada 
talhão de amostragem. A biomassa de cada talhão 
foi ainda seca em câmara de secagem e o peso seco 
de cada conjunto foi medido com balança digital e 
registado.  

O processo adotado em 2020 foi repetido em 2021 
nas datas de 5 e 7 de abril nas explorações A e B, 
respetivamente.

Os dados obtidos para o ano de 2021 foram tratados 
de acordo com diferentes métodos estatísticos, em 
que foram comparados os resultados dos pontos das 
parcelas de controlo das explorações A e B (retas D 
e F) com os resultados dos pontos localizados nas 
parcelas onde se instalou o Keyline (retas E e G). 
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2.3.1. Resultados e discussão

Tendo em consideração que o Keyline só foi aplicado 
em julho de 2020, os únicos dados analisados foram 
os recolhidos na primavera de 2021. Da análise desses 
resultados observou-se uma alteração significativa da 
composição florística entre a parcela de controlo e a 
parcela com Keyline na exploração A que se traduziu:

• Num rearranjo das espécies indicadoras de cada 
tipo de parcela;

• Numa menor riqueza de espécies na parcela 
com Keyline, compensada por um maior 
equilíbrio na dominância das diferentes 
espécies, permitindo manter uma diversidade 
média semelhante nos dois tipos de parcelas;

• A comunidade florística sofreu alterações e 
rearranjos após implementação do Keyline, mas 
manteve-se ecologicamente equilibrada; 

• A biomassa manteve-se igualmente baixa em 
ambas as parcelas;

Figura 27
Espécies predominantes na exploração A, parcela 2 de controlo 
– Rumex bucephalophorus a), o Leontodon taraxacoides b) e o 
Cynodon dactylon c). 

As espécies que se destacaram na exploração A foram 
o Rumex bucephalophorus, o Leontodon taraxacoides 
e o Cynodon dactylon, na parcela de controlo (Figura 27)  
e a Aira caryophyllea, o Plantago coronopus, o 
Trifolium subterraneum, os Chamaemelum spp. e a 
Carlina racemosa, na parcela com Keyline (Figura 28).

Figura 28
Espécies predominantes na exploração A, parcela 3 com Keyline – 
Plantago coronopus a), o Trifolium subterraneum b), os Chamaemelum 
spp. c) e a Carlina racemosa d).

a

c

b

a

c d

b

©
 A

na
b

el
a 

Be
lo

©
 A

na
b

el
a 

Be
lo



MANUAL TÉCNICO DO GRUPO OPERACIONAL  E C O M O N TA D O  X X I  —  A  AG R O E C O LO G I A  A P L I C A D A  AO  D E S I G N  D O  M O N TA D O  N OV O2 6

Na exploração B:

• Ocorreu uma alteração significativa na 
composição florística entre a parcela de controlo 
e com Keyline, que se traduziu num rearranjo das 
espécies indicadoras de cada parcela; 

• A menor riqueza de espécies na parcela com 
Keyline, acompanhada por um significativo aumento 
de dominância de algumas destas espécies, resultou 
numa acentuada redução da diversidade  
média relativamente à parcela de controlo;

• A comunidade florística sofreu alterações 
e rearranjos após se fazer o Keyline, que 
resultaram na dominância de algumas espécies 
e num menor equilíbrio ecológico;

• A biomassa foi sempre mais elevada do que 
na exploração A e com valores ainda mais 
elevados na parcela onde se fez o Keyline,  
o que pode ser consequência da dominância 
de algumas espécies ecologicamente mais 
competitivas;

• Na exploração B destacaram-se o Plantago 
coronopus, o Plantago lagopus, a Tolpis barbata e  
a Vulpia murale, na parcela de controlo (Figura 29).  
Na parcela com Keyline destacaram-se a 
Tuberaria guttata, a Vulpia murale, a Tolpis 
barbata e a Hypochaeris glabra (Figura 30).

Figura 29
Espécies predominantes na exploração B, parcela 4 de controlo – 
Plantago lagopus a) e Tolpis barbata b).

 

Figura 30
Espécies predominantes na exploração B, parcela 5 com Keyline – 
Tuberaria guttata a) e Hypochaeris glabra b).

O Keyline teve um efeito distinto nas duas explorações, 
mas provocou, em ambas, alterações ao nível da 
pastagem. Na exploração A, mais rica em argilas, 
as alterações foram pouco significativas ao nível da 
quantidade de biomassa produzida ou do equilíbrio 
ecológico da pastagem. 

Na exploração B, mais rica em areias, o efeito do 
Keyline foi mais marcante provocando uma redução na 
diversidade de espécies presentes e um aumento na 
produção de biomassa, o que poderá ficar a dever-se 
à dominância de algumas das espécies mais resistentes 
à perturbação temporária provocada pela instalação 
do Keyline. 

Uma vez que só temos disponível um ano de dados 
após se ter instalado o Keyline nas parcelas estes 
resultados são ainda preliminares. Mais anos de reforço 
do Keyline nas parcelas, com as respetivas avaliações 
da qualidade da pastagem, permitirão obter resultados 
mais consistentes sobre o impacto do Keyline ao nível 
da pastagem.

Figura 31 
Valas marcadas na parcela 1 para melhor reconhecimento do Keyline 
desenhado na parcela.  

 

a b

a b

©
 A

na
 F

o
ns

ec
a

©
 A

na
b

el
a 

Be
lo

©
 A

na
b

el
a 

Be
lo



MANUAL TÉCNICO DO GRUPO OPERACIONAL  E C O M O N TA D O  X X I  —  A  AG R O E C O LO G I A  A P L I C A D A  AO  D E S I G N  D O  M O N TA D O  N OV O 2 7

3. Conclusões 

Dos indicadores avaliados, aquele que 
demonstrou resultados mais claros foi a 
humidade do solo medida mensalmente nos 
tubos instalados nas parcelas. 

As variações na qualidade e quantidade da 
pastagem respondem, embora não de forma 
muito clara, às alterações na humidade do 
solo. A qualidade do solo também mostra 
variações que poderão resultar de uma 
multitude de fatores, nomeadamente as 
variações da humidade no solo, mas também 
o número de operações culturais efetuadas, 
o crescimento mais ou menos expressivo da 
biomassa da pastagem, as variações de pH 
do solo, entre outros fatores.

No caso deste Grupo Operacional só foi 
possível obter um ano de leituras antes da 
instalação do Keyline e um ano após a sua 
instalação, pelo que os valores obtidos não 
foram muito consistentes e significativos. 
Uma vez que os processos do solo são 
lentos, a monitorização por vários anos 
do sistema Keyline, com remarcação 
anual, por via dos seus impactos ao nível 
da constituição do solo, humidade e da 
quantidade e qualidade da pastagem, 
poderia dar resultados mais expressivos e 
eventualmente permitiria identificar relações 
causais entre diferentes fatores.

Apesar de se terem obtido valores mensais 
da humidade do solo durante três anos, 
para a parcela 1, não foi possível fazer uma 
comparação com um momento inicial, sem 
Keyline instalado. Esta situação poderia ter 
sido ultrapassada com utilização de satélite 
Sentinel 1, por análise e calibração das 
bandas obtidas pelo satélite com os dados 
de humidade obtidos pelas leituras mensais. 
Após calibrado, o modelo correspondente à 
humidade do solo, possibilitaria a obtenção 
dos valores de humidade para as parcelas 
completas e para datas anteriores às da 
instalação do Keyline na parcela 1. 
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Anexos

Equipamento utilizado 
no âmbito do projeto 
ECOMONTADO XXI 

• AMS Gas Powered Core Sampling Kit com:

Gas Powered REDI Boss Hammer, (1) 4ft. 
Deluxe AMS Carrying Case, (1) 3ft. Deluxe AMS 
Carrying Case, GP Slotted Sampler Tube 4ft., 
(2) GP Upper Extensions 2ft., (2) GP Lower 
Extensions 2ft., GP Drive Head Adapter, (2) 12in. 
Pipe Wrenches, Clean Out Spoon, GP Drive 
Tip, GP Liner Retainer Coupler, AMS Foot Jack, 
2in. Foot Jack Shackles (1 Set of 2), 1-1/2in. Core 
Catcher, Cleaning rods with brushes & T-handle, 
(4) plastic end caps, (1) plastic liner 1.5in. x 4ft  
& (1) plastic liner 1.5in. x 2ft.

• Um equipamento Diviner 2000 da Sentek, que 
inclui:

aparelho para registo de dados, cabo de 
ligação deste aparelho ao computador, cabo 
de carregamento deste aparelho com ligação 
à rede eléctrica, cabo de carregamento deste 
aparelho com ligação ao isqueiro do veículo 
automóvel, mala de transporte deste aparelho 
de registo de humidades, sensor a inserir dentro 
dos tubos de medição de humidade, cabo de 
ligação deste sensor ao aparelho de registo 
de leituras de humidade, mala de protecção e 
transporte do sensor com o qual se fazem as 
leituras de humidades, manual de utilização 
do equipamento, um Diviner 2000 Irrigation 
Management Chart, tubo de calibração. 

• Programa da Irrimax/Sentek com password  
para um computador, para tratamento prévio 
dos dados.

• 43 tubos.

• Broca manual, azul para fazer buracos para 
instalar estes tubos. 

• Ponta branca maciça para martelar os tubos  
sem os estragar.

• Aparelho em forma de aranha verde e outro 
dourado, que em conjunto servem para retirar 
os tubos utilizando um tractor.

 
Os tubos, tampas e restante material da lista, com 
excepção do “AMS Gas Powered Core Sampling Kit”  
foi vendido pela Aquagri | Gestão de Rega –  
https://www.aquagri.eu.

https://www.aquagri.eu
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