
 
 
 

 
 
 
 

Designação do projeto | Avaliação do rendimento e qualidade em trigo mole em 
função das interações água-azoto 
 
Código do projeto | POCI-01-0145-FEDER-023262/SAICT-POL/23262/2016 
 
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação 
 
Região de intervenção | Alentejo; Lisboa; Centro  

 
Entidade beneficiária |Instituição Proponente: Instituto Politécnico de Beja; 
Instituições Participantes: Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de 
Santarém; Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto Nacional Investigação 
Agrária e Veterinária; Centro operativo Tecnologia de Regadio; Instituto Superior de 
Agronomia; Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
 
Data da aprovação | 01-08-2017 
 
Data de início | 09-10-2017 
 
Data de conclusão | 31-12-2019 
 
Custo total elegível | 145 584,06 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 112 459,02 EUR 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | OE - 11 287,43 EUR 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Objetivos: 
- Avaliar os efeitos combinados de diferentes estratégias de fertilização azotada com 
diferentes volumes de rega nas respostas produtivas de uma variedade de trigo  
melhorador; 
- Definir um conjunto de itinerários técnicos que sejam potenciadores de eficiência de 
uso do azoto em trigo regado; 
- Utilizar o conhecimento adquirido para encontrar as melhores opções para otimizar a 
distribuição de azoto durante o ciclo de crescimento do trigo, minimizando as perdas por 
lixiviação e garantindo a máxima expressão do seu potencial genético de produção com 
elevada qualidade tecnológica e nutricional. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
Atividades: 
1. Instalação e gestão dos ensaios 
2. Avaliação fenológica, agronómica e fitossanitária 
3. Monitorização ecofisiológica 
4. Gestão da rega 
5. Avaliação nutricional do grão 
6. Avaliação tecnológica do grão e da farinha 
7. Workshops e visitas com potenciais utilizadores 
8. Tratamento e análise dos dados; disseminação e publicação de resultados 
 
Resultados esperados: 
O projeto está alinhado com as linhas de ação dos domínios prioritários da estratégia 
nacional de inovação e investigação para uma especialização inteligente, em particular: 
(i) o uso sustentável do espaço, alimentação saudável e sustentável; (ii) a gestão e uso 
eficiente dos recursos hídricos. Para tal, com o projecto INTERATrigo, pretende-se: 
- Contribuir para o aumento do rendimento, das áreas de produção e da qualidade do 
trigo melhorador, identificando um itinerário técnico que maximiza o uso do azoto e da 
água. 
- Promover o aumento da eficiência do uso da água na produção de trigo regado em 
ambientes mediterrânicos, através da identificação da estratégia de rega e fertilização 
azotada que racionalize o uso da água e, consequentemente, reduza as perdas de azoto 
para o agro-ecossistema. 


