
 

 

 

19-11-2019 

Workshop Agroecologia e Gestão de Ecossistemas 
21 novembro | Auditório EDIA 

 

No âmbito das ações de sensibilização de boas práticas agrícolas que tem vindo a desenvolver junto da 

comunidade regante de Alqueva, a EDIA promove no próximo dia 21 de novembro o Workshop 

“Agroecologia e Gestão de Ecossistemas” no auditório do seu edifício sede, em Beja. 

 A realização deste evento tem como objetivo principal permitir a realização de “uma conversa” informal 

no formato workshop, onde participem empresas, associações e cooperativas agrícolas, bem como a 

comunidade em geral, num debate sobre a rentabilidade de explorações agrícolas e gestão de 

ecossistemas. 

Pretende-se assim, apresentar perspetivas diferentes aplicadas à forma como a ecologia pode estar ao 

serviço da gestão de áreas agrícolas, passando por temáticas como a ligação entre solo, água e 

biodiversidade; reestruturação da paisagem agrícola e semi-natural para aumentar a resiliência a 

alterações climáticas e o restauro ecológico, assim como formas mais expeditas de interpretar 

espacialmente riscos e oportunidades de conciliar produção e conservação de forma mais sustentável, 

dando sempre exemplos práticos de todas estas possibilidades. 

 
A inscrição é gratuita, mas obrigatória em htts://forms.gle/XxiN5fSGbZKyUeA68  
 
 
 
Programa em anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/XxiN5fSGbZKyUeA68


 

 

 

19-11-2019 

Workshop Agroecologia e Gestão de Ecossistemas 
21 novembro | Auditório EDIA 

PROGRAMA 
 
 
 
 
 

09h30 | Receção aos participantes  

10h00 | Boas-vindas – José Pedro Salema, EDIA  

10h10 | Introdução ao workshop – Luísa Pinto, EDIA  

10h20 | A visão da EDIA face à nova Agricultura – José Costa Gomes, EDIA  

10h45 | Gestão de Ecossistemas e a Agenda das Empresas - Nuno G. Oliveira \ 

Contexto Estratégico Internacional e Nacional para a Gestão de ecossistemas;  

Riscos e Oportunidades para a integração da Gestão de Ecossistemas na Estratégia Empresarial;  

‘O Tamanho não importa’, como implementar Gestão de Ecossistemas das grandes empresas às  
PME familiares e tradicionais;  

Biodiversidade, Eco inovação e Bio economia  

(Debate de ideias será bem-vindo ao longo de toda a intervenção) 

11h30 | Coffee Break  

11h45 | Tornar a Gestão de Ecossistemas Operacional - Hugo Rebelo  

Métodos de Análise e Avaliação de Serviços dos Ecossistemas  

Ferramentas de Análise Espacial e Construção de Cenários  

Exemplos Práticos de Aplicação de Algoritmos  

(Debate de ideias será bem-vindo ao longo de toda a intervenção) 

12h30 | Na Prática: Exemplos de Gestão de Ecossistemas aplicáveis à realidade de Alqueva - Paulo 
Pereira  

Restauro Ecológico de Habitats  

Restauro de Linhas de Água e Zonas Húmidas  

Restauro de Biodiversidade Funcional – Gestão de Pragas e Inimigos Naturais  

(Debate de ideias será bem-vindo ao longo de toda a intervenção)  

13h15 | Final da Sessão 

 


