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O Poll-Ole-GI é um projecto do programa Europeu INTERREG-SUDOE (SOE1/P5/E0129, 2016-2019).

Entre 2016-2019, o projecto irá trabalhar para fortalecer a abundância e a biodiversidade dos polinizadores e o

serviço do ecossistema de polinização em culturas de oleaginosas na região Europeia SUDOE, que inclui o sul de

França, Espanha e Portugal.

A Poll-Ole-GI desenvolve e promove a implantação de infraestruturas verdes especializadas (GI) para

culturas de oleaginosas, proporcionando o habitat e os recursos necessários para os polinizadores, além de

outros serviços de ecossistema.

O Poll-Ole-GI está focado na polinização associada às culturas oleaginosas mais importantes (sementes

oleaginosas) na Região SUDOE e na Europa: o girassol (Helianthus annuus) e a colza ou couve-nabiça (Brassica

napus).

Estas plantas são cul�vadas a um nível industrial intensivo e, durante os períodos de floração, proporcionam

recursos importantes para as abelhas domes�cadas, assim como para os polinizadores selvagens.

Principais ac�vidades

Universidad de Burgos – Compos�ng Research Group (ES)

Centre Na�onale de la Recherche Scien�fique

Chizé Centre for Biological Studies (FR)

Universidad Autónoma de Madrid – Social-ecological Systems Lab (ES)

Universidade de Coimbra – Centro de Ecologia Funcional (PT)

Ins�tut Na�onal de la Recherche Agronomique- Entomologie (FR)

Ins�tuições Par�cipantes

GTE1.

Avaliação regional de riscos rela�vos à polinização e oportunidades de

melhoria na prestação de serviços dos ecossistemas ou ambientais.

• Estudo sobre factores de risco.

• Determinação da biodiversidade, abundância e distribuição de polinizadores.

• Análise Territorial.

GTE2.

Implementar e avaliar a efe�vidade da GI como um instrumento de

apoio aos polinizadores e fornecimento de serviços de ecossistema nos

agroecossistemas de oleaginosas.

• Desenho de misturas florais o�mizadas.

• Desenvolvimento de corre�vos de solo especializados para a recuperação de

serviços de ecossistema.

• Estudo da eficiência das GIs para melhorar a qualidade do ambiente.

• Estudo sobre a viabilidade económica, ambiental e social das ações

estabelecidas.

GTE3.

Disseminar e promover as soluções naturais através das GIs com a

Polí�ca Europeia.

• Análise das oportunidades de integração das GIs nos quadros atuais da polí�ca

agrícola e medidas regionais.

• Assistência técnica e aconselhamento para os inves�dores.

• Comunicação de resultados às partes interessadas (por exemplo, administração

pública, empresas de oleaginosas, apicultores, agricultores), comunidade

cien�fica e público em geral.

A polinização 

é um serviço de ecossistema 

altamente ameaçado pela 

destruição do habitat e pelos 

pes�cidas, entre outros 

fatores, contribuindo para 

fenómenos como o colapso 

das colónias de abelhas.

‘’Serviços de ecossistema’’ 

é o termo u�lizado para 

descrever os bene�cios que os 

sistemas naturais proporcionam 

à sociedade; são indispensáveis 

para a sociedade, apoiando a 

economia e o bem-estar das 

pessoas.

As produções de colza e 

girassol cons�tuem 68% da 

produção europeia de 

biodiesel; 

o girassol é também uma 

fonte importante de óleos 

comes�veis.

A Europa produz 6,5 M 

hectares de colza (líder 

mundial), seguida do 

girassol com 4,1 M 

hectares de culturas.

Os polinizadores

par�cipam na reprodução 

de mais de 80% das 

plantas a nível mundial; 

estas plantas incluem uma 

grande variedade de 

culturas importantes para 

o consumo humano e 

animal.
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