O QUE É O LIFE MONTADO-ADAPT?
O LIFE Montado-Adapt é um projeto de impulso à adaptação
dos Montados em Portugal e Espanha, que tem como principal
objetivo atenuar as consequências das alterações climáticas
nessas propriedades, melhorando a sua sustentabilidade do
ponto de vista económico, social e ambiental.
O projeto, coordenado pela ADPM, conta com uma equipa de
16 parceiros Técnicos e Científicos - entidades dotadas de
conhecimento e soluções tecnológicas, que permitem observar e compreender a evolução do Montado sob diferentes
perspetivas, possibilitando que a adaptação seja feita de acordo
com as suas características.
No âmbito do projeto serão desenvolvidos e implementados
Sistemas Integrados de Gestão do Montado, em 12 Áreas
Piloto em Portugal e Espanha, os quais serão disseminados
como exemplos de modelos de adaptação.
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O QUE É O SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO DO MONTADO?
Parece impossível atingir a sustentabilidade com os sistemas de
gestão usados hoje em dia. Se o clima mudou, também o
sistema precisa de mudar. É com base nesta premissa que o
LIFE Montado-Adapt estabelece como prioridade processos
de adaptação às atuais e futuras condições climatéricas, bem
como às consequências daí advindas.
O Sistema Integrado de Gestão do Montado é um processo
de adaptação do Montado que assenta em 5 pilares:
Diversificar a produção vegetal alternando culturas

ETAPAS DO PROJETO
O processo de desenvolvimento e implementação dos
Sistemas Integrados de Gestão do Montado é constituído
pelos 11 passos abaixo representados:

Avaliação das Áreas Piloto
Definição de indicadores e situação atual
Desenvolvimento dos SIGM
Capacitação dos proprietários/parceiros

agrícolas com culturas florestais;

Implementação dos SIGM nas 12 Áreas Piloto

Optar pelas culturas e variedades economicamente

Cooperação tendo em conta o mercado

interessantes que sejam mais resistentes às condições
adversas derivadas das alterações climáticas;

Replicação - Desenvolvimento do SIGM noutras
herdades interessadas

Agir conforme aos standards internacionais, com
vista à certificação dos produtos;

Implementação de certificações nas Áreas Piloto

Melhorar a fertilidade do solo, através de diferentes

Marketing dos produtos derivados do SIGM

técnicas como adubações verdes, micorrização,
culturas melhoradoras, entre outras;

Avaliação de resultados

Diversificar produtivamente as explorações, conside-

Recomendações às políticas públicas e
disseminação alargada

rando bio-produtos, mas também eco-serviços.

