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VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO 
DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DE 
PORTUGAL 2020-2030 | Contributos 
APOSOLO

No âmbito da Consulta Pública da Visão Estratégica 
para o Plano de Recuperação Económica de 
Portugal 2020-2030 a APOSOLO submeteu os seus 
contributos que se focaram na Agricultura, no recurso 
Solo e nos diferentes sistemas agrícolas, uma 
vez que a APOSOLO é uma associação de âmbito 
nacional, cuja atividade se centra na promoção das 
práticas de conservação do solo e dos seus benefícios 
económicos, sociais e ambientais, e que representa os 
sistemas agrícolas diferenciados e agroflorestais dos 
seus Associados.

Em resumo:

A APOSOLO apresentou as prioridades de práticas 
e/ou de investimento que no seu entender deverão 
ser consideradas na década 2020-2030, e identificou 
as dúvidas sobre o eixo estratégico Agricultura e os 
investimentos propostos na Visão Estratégica para o 
Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-
2030.

As práticas e/ou investimento considerados 
prioritários, identificados abaixo, enquadram-se nas 
práticas da Agricultura de Conservação (AC) e de 
Mobilização de Conservação (MC)  uma vez que a 
APOSOLO defende que estes são capazes de atenuar/
minimizar as pressões registadas sobre o solo em 
Portugal e de promover a sua melhoria, e por isso 
constituem uma resposta a implementar no contexto 
de uma atividade agrícola sustentável – económica, 
ambiental e socialmente – e inovadora.

• práticas de AC • correção do pH dos solos

• agricultura de precisão • produção integrada e agricultura biológica - devendo 
ser exigidas e apoiadas as técnicas de MC ou AC

• remuneração dos serviços de ecossistemas
• pastagens biodiversas melhoradas; sebes verdes; 

margens funcionais; e despedrega/concentração de 
pedras

• desenvolvimento do conhecimento • serviços de extensão rural/aconselhamento agrícola 
coletivos privados

• não criar entraves à agricultura que recorre de forma 
precisa, segura e eficiente aos produtos fitofarmacêuticos 
que são aprovados na Europa e em Portugal

• apoio à comercialização, internacionalização e 
concentração da oferta

• recorrer à ciência para a definição de dietas saudáveis e 
equilibradas e que desmistificam modas e crenças não 
fundamentadas

• basear-se na ciência e assegurar a liberdade de escolha 
do agricultor para praticar uma agricultura sustentável 
(ex. recurso à biotecnologia)

• melhoria da rede de comunicações em todo o País

• proteger os agricultores portugueses e europeus de 
produtos vindos de países terceiros onde as regras são 
consideravelmente inferiores às exigências impostas pela 
Europa
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Editorial (cont)

As dúvidas relacionadas com os investimentos propostos - Plano 
de investimento direcionado para o interior, a Economia Local 
e o Espaço do Hinterland Ibérico, Combater a desertificação, e 
Estímulo a uma agricultura mais ecológica e sustentável – no 
essencial relacionam-se com a indefinição dos conceitos de base, 
a circunscrição geográfica, a omissão de relação com projetos 
existentes e a prioridade dada à tecnologia e digitalização 
esquecendo-se que os sistemas agrícolas e florestais se encontram 
ameaçados por fatores naturais – bióticos, edáficos e climáticos.

Admitindo o atual contexto de crise climática, económica e social 
e as particularidades da Agricultura Portuguesa, a APOSOLO 
considera que a nova PAC e outros financiamentos que venham 
a ser considerados deverão garantir a segurança alimentar na 
Europa e em Portugal – entendendo-se o acesso das populações 
aos alimentos em condições quantitativa e qualitativamente 
adequadas, e a preços ajustados ao poder de compra do 
consumidor - para menor dependência do exterior; promover a 
manutenção ou melhoria dos rendimentos dos agricultores 
para garantir o Mundo Rural; contribuir para que o setor 
agroalimentar português seja resiliente no período que se 
avizinha de severa recessão económica; promover uma redução 
do risco de incêndio; e terão de considerar a especificidade 
da Agricultura Portuguesa, sendo inclusivos de todas as suas 
realidades. É igualmente importante valorizar que os agricultores 
precisam de incentivos de forma a garantir solos saudáveis 
às futuras gerações e que devem assegurar as necessidades de 
alimento à Nação Portuguesa.

A APOSOLO referiu ainda ser necessária a hierarquização 
das prioridades, a calendarização no tempo das medidas, e a 
consciencialização de que a agricultura é uma indústria a céu 
aberto e que os agricultores não têm a possibilidade de corrigir os 
impactos de más medidas e exigências como poderão ter outros 
sectores da economia. 

Também a APOSOLO afirmou ser da maior importância que 
os agricultores e suas organizações sejam ouvidas a todo o 
momento do delinear das políticas a implementar, de forma a 
que as mesmas produzam os efeitos que o País tanto precisa para 
a sua soberania.

Link para o documento completo aqui!
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UM SOLO VIVO INTERAGE MAIS COM 
O AR AMBIENTE 

A temperatura do solo é, frequentemente, usada no 
verão para comparar a temperatura da superfície 
de solos cobertos e não cobertos. Diferenças muito 
importantes são observadas. 

Christophe Frébourg, por sua vez, mede a temperatura 
do solo em profundidade para avaliar o nível de 
vitalidade de um solo.

Assim, o director da empresa de consultoria Frébourg 
Agro-Ressources e especialista na vida do solo, analisa 
perfis de solo há mais de vinte anos em parcelas 
agrícolas. 

Durante uma avaliação de um perfil de solo na exploração 
de Florian Habert em Eure-et-Loire, durante o inverno 
de 2019-2020, a equipa da Cultivar foi convidada para, 
com o especialista, medir a temperatura do solo.

Segundo C. Frébourg “A temperatura dos diferentes 
horizontes do solo é medida, imediatamente, após a 
abertura do perfil. Caso contrário, as medições não 
têm nenhum valor para analisar o comportamento 
do solo. E tal é, ainda, mais verdade quando a 
temperatura do ar ambiente é elevada “.

Na análise da leitura da temperatura ao longo do perfil, 
a média, obviamente, conta - um solo vivo pode ser 
dois a três graus mais frio no verão do que um solo 
menos vivo e também há diferenças de temperatura 
entre o horizonte mais superficial e os mais profundos.

Solos mais frios no verão e mais quentes 
no inverno

Num solo vivo, e, consequentemente, mais arejado, 

a temperatura será logicamente diferente entre 
o horizonte superficial e os horizontes mais 
profundos. Faz sentido, porque há mais trocas entre a 
superfície e o ar ambiente. A temperatura dos primeiros 
cinquenta centímetros do solo é, portanto, mais variável 
e muito afetada pela temperatura do ar.

“No inverno, um solo vivo vê a temperatura do 
seu horizonte superficial variar mais do que a 
de um solo compactado”, expressa o especialista. 
Mas, no geral, o solo vivo permanece mais quente 
no inverno. Há mais vida biológica, e, portanto, mais 
energia e, necessariamente, mais calor. A temperatura 
é apenas 0,5 a 2 graus mais elevada, o que oferece 
uma vantagem definitiva para as culturas de inverno, 
cujo desenvolvimento ocorrerá mais rapidamente 
na primavera, porque o primeiro horizonte - de 
superfície - irá interagir muito mais rapidamente com 
a temperatura do ar ambiente do que no caso do solo 
compactado.

Por outro lado, um solo mais vivo, mais arejado e com 
melhor capacidade húmica, tende a permanecer mais 
fresco no verão. Efectivamente, maior quantidade 
de matéria orgânica no solo leva ao armazenamento 
de mais água. E a água é uma óptima ferramenta 
para reduzir o calor de um ambiente. E como há 
uma boa probabilidade de virmos a enfrentar mais e 
mais episódios de calor elevado, é muito importante 
construir solos com alta capacidade húmica, para uma 
boa gestão da água e do calor no verão

Fonte: Cultivar.fr  |  Link para o artigo original aqui!
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“DICAS” E CONSIDERAÇÕES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA 
DE MOBILIZAÇÃO NA LINHA

Configure seu novo sistema de sementeira para 
obter sucesso, prestando muita atenção ao tipo de 
equipamento a escolher e à fertilidade e saúde do solo, 
diz Jodi DeJong-Hughes, docente da Universidade do 
Minnesota, Departamento de Extensão.

O sucesso da Mobilização na Linha (Strip-Till termo 
anglo-saxónico) não acontece da noite para o dia, e a 
probabilidade de sucesso pode depender das decisões 
tomadas pelos agricultores no que diz respeito à gestão, 
escolha e regulação do equipamento ao adoptar esta 
técnica.

Jodi DeJong Hughes aponta um conjunto de conselhos 
relativamente aos aspectos a tomar em conta pelos 
agricultores na hora de adoptar a técnica da Mobilização 
na Linha nas suas explorações.

“Cada parcela é diferente, e os agricultores que 
quiserem desenvolver a Mobilização na Linha 
aprenderão isso com a experiência”, diz a especialista. 
E realça: “Mas há algumas coisas comuns a pensar em 
qualquer situação” e apresenta as seguintes “dicas” e 
considerações. 

1. Conheça o tipo de solo das suas parcelas e, 
consoante o tipo de rotação das culturas que quer 
implementar e o teor de humidade com que, 
normalmente, trabalha, assim deverá escolher o 
tipo de equipamento a usar.

2. Um bom aconselhamento é fundamental. Os 
fabricantes/vendedores de equipamento e 
agricultores experimentados são as principais 

fontes a privilegiar na escolha do equipamento a 
utilizar.

3. Certifique-se que tem um operador experiente a 
trabalhar com o equipamento. Se não mantiver as 
linhas rectas, a germinação da cultura vai sofrer, o 
que se irá traduzir numa perda de rendimento.

4. O recurso às tecnologias de precisão como Global 
Positioning System (GPS), Piloto Automático e 
Sistema Real Time Kinematic (RTK) é muito valioso 
para manter a precisão no traçado das linhas para 
a sementeira, especialmente quando se aplicam 
fertilizantes na linha, para que o semeador possa 
colocar, com precisão, a semente, exactamente, na 
linha em que o adubo foi aplicado.

5. O sucesso da Mobilização na Linha começa 
com a máquina de colheita da cultura anterior. 
Triturar e espalhar a biomassa (palha/restolho) da 
cultura precedente é determinante para uma boa 
sementeira.

6. Leva tempo para construir a estrutura do solo 
quando se vem da mobilização convencional e o 
mesmo é variável de solo para solo e de clima para 
clima. Preveja, pelo menos, uma janela de quatro 
anos para observar melhorias na saúde do seu solo.

7. Não desanime perante as críticas de outros quanto 
ao facto de ter biomassa vegetal à superfície do solo 
em vez de “terra castanha”.

8. Lembre-se de que o resíduo vegetal (palhas, 
restolhos, etc.) é a “tábua de salvação” do seu 
solo. A Mobilização na Linha deixa a maioria dos 
resíduos vegetais (biomassa) na superfície do solo, 
o que pode melhorar a estrutura do mesmo. Alguns 
dizem que 75% dos resíduos devem permanecer 
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sobre o solo.

9. Caso mobilize na linha uma parcela no Outono, 
considere uma segunda passagem da alfaia vertical 
na Primavera e nas mesmas linhas, de forma a 
aquecer o solo, especialmente, em climas mais frios 
e húmidos.

10. Espere uma melhor infiltração de água do que em 
Agricultura Convencional. Estudos revelam uma 
infiltração de 1,27 cm por hora num campo de 
milho mobilizado, em comparação com uma taxa 
de 5 a 7,6 cm por hora num campo de milho em 
Mobilização na Linha.

11. Para solos com alto teor de argila, considere recorrer 
a uma alfaia de disco com mola em vez de bicos, o 
que ajudará a aquecer e a secar mais rapidamente o 
solo antes da sementeira.

12. Considere escolher um equipamento de 
Mobilização na Linha que possa usar bicos e/ou 
discos para permitir flexibilidade na Mobilização 
na Linha (Figura 1), dependendo das condições do 
solo da parcela e da disponibilidade de tempo da 
sua exploração.

13. Passe sempre a alfaia na entrelinha da cultura 
anterior para que as plantas possam ter acesso 
aos nutrientes acumulados pela decomposição da 
biomassa da cultura anterior.

14. Sempre que proceder à recolha de amostras de 
solo, saiba onde foi feita a última aplicação de 

fertilizantes em faixas, de forma a não distorcer os 
resultados das análises.

15. Se tiver altos níveis de pH no solo, considere colocar 
quase 50% do seu fósforo e potássio na linha. A 
aplicação de adubo localizada na linha protegerá 
e preservará melhor os nutrientes aplicados, em 
oposição à distribuição a lanço.

16. Considere usar um fertilizante – starter - no seu 
semeador, aplicando aproximadamente 47 Litros 
de um adubo líquido tipo 10-34-0 na linha, para 
obter um bom começo das plantas na Primavera.

17. Nos primeiros anos e caso aplique o azoto na linha, 
não reduza a quantidade a aplicar deste nutriente. 
Se observar uma redução precoce nas necessidades 
das plantas, é provável que tenha aplicado em 
excesso no passado.

18. Se conhecer agricultores que praticam a Mobilização 
na Linha, não tenha medo de pedir conselhos, de 
forma a implementar, o mais correctamente, o 
sistema.

19. Seja paciente, pesquise o máximo de informação 
e procure fazer bem feito. Nenhum sistema 
novo consiste em apenas comprar um novo 
equipamento e esperar passivamente pelo sucesso. 
A preocupação inicial é normal, mas a pesquisa, a 
aprendizagem e o conhecimento fá-lo-ão evoluir e 
melhorar o seu trabalho. 

Fonte: striptillfarmer.com  |  Link para o artigo original aqui!
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Unidade de Mobilização na Linha - a mola permite, Unidade de Mobilização na Linha - a mola permite, 
ao conjunto, voltar à posição normal depois de ao conjunto, voltar à posição normal depois de 
ultrapassar obstáculos até 25 cm de alturaultrapassar obstáculos até 25 cm de altura

Tubo de aço inoxidável Tubo de aço inoxidável 
para aplicação de para aplicação de 
fertilizante líquidofertilizante líquido

Rolo destorroadorRolo destorroador

Limpadores de linha ou Limpadores de linha ou 
afasta-palhas com mola: afasta-palhas com mola: 
ajustáveis individualmente ajustáveis individualmente 
e podem trabalhar em e podem trabalhar em 
condições difíceiscondições difíceis

2 Discos de corte da 2 Discos de corte da 
biomassa/resíduos biomassa/resíduos 
com mola - ajustáveis, com mola - ajustáveis, 
ajudam a compensar o ajudam a compensar o 
desgaste e as condições desgaste e as condições 
do solodo solo

As 2 rodas de dupla bitola As 2 rodas de dupla bitola 
oferecem um controlo preciso da oferecem um controlo preciso da 
profundidadeprofundidade

Excelente manuseamento Excelente manuseamento 
de biomassa/resíduos : de biomassa/resíduos : 
as rodas de dupla bitola as rodas de dupla bitola 
seguram os resíduos, seguram os resíduos, 
enquanto que o disco de enquanto que o disco de 
corte com mola corta os corte com mola corta os 
mesmosmesmos

Figura 1. Exemplo de unidade de mobilização na linha (fabricante Hinker). Este tipo de unidade pode estar em 
alfaia independente do semeador ou constituir uma unidade do semeador.

2 Discos - fecham o 2 Discos - fecham o 
sulco aberto pelo bico. sulco aberto pelo bico. 
Ajuste da largura de Ajuste da largura de 
operação sem recurso operação sem recurso 
a ferramentas. Os a ferramentas. Os 
discos, com ajustes discos, com ajustes 
múltiplos, adaptam-se múltiplos, adaptam-se 
a diferentes condições a diferentes condições 
de solo. Ajustáveis para de solo. Ajustáveis para 
diferentes larguras e diferentes larguras e 
ângulos de trabalhoângulos de trabalho

Bico com relha: o Bico com relha: o 
bico de aço de alta bico de aço de alta 
resistência é ajustado resistência é ajustado 
com precisão para com precisão para 
profundidades de profundidades de 
trabalho de 12cm e trabalho de 12cm e 
22 cm , a relha de 22 cm , a relha de 
carboneto de cromo carboneto de cromo 
rompe e levanta o rompe e levanta o 
solo. O tubo aplica o solo. O tubo aplica o 
fertilizante líquidofertilizante líquido
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 SÓCIOS PROTETORES

Hidrosoph
Agrovete, SA
Bayer CropScience
Agroquisa – Agroquimicos, S.A.
Fundação Eugénio de Almeida
Tecniferti – Fertilizantes Líquidos
Ecotill – Cons. Agricultura de Conservação
Tractomoz, S.A.
Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, S.A.
ADP Fertilizantes, S.A.
Monsanto Portugal, Lda.
Syngenta Crop Protection

Redação e administração Direção

APOSOLO - Associação Portuguesa de Mobilização de 
Conservação do Solo
Avenida Heróis do Ultramar, nº 56
7005-161 Évora
Telm.: 924049372
Email: aposolo.portugal@gmail.com
http://facebook.com/aposolo

Presidente: Maria Gabriela Cruz
Vice-Presidente: José Maria Falcão
Tesoureiro: Gottlieb Basch
Vogal: Pedro D`Orey Manoel
Vogal: João Monteiro Grilo

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo

Avenida Heróis do Ultramar nº 56, 7005 - 161 Évora
Telefone: 266700321 | 266708435 - email: aposolo.portugal@gmail.com

 
Nome: Apelido: 
Nº contribuinte: 
Localidade: 
Email: 

Profissão/Título: 
Codigo postal: 
Tel./telm.: 
Morada:  

Assinatura:  

Junto envio cheque em nome da Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo  
Junto envio comprovativo de transferência bancária para a APOSOLO (CGD 003520330001854163043)** 

(*) Devidamente comprovado com a cópia do cartão de estudante
(**) Colocar na referência o nome da pessoa/empresa a que corresponde o pagamento 

Local e data: 

Sócio ordinário (60 €) 
Sócio protetor de âmbito nacional (750 €) 

Sócio estudante* (15 €)
Sócio protetor de âmbito regional (375 €) 
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