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O Montado multifuncional:  

    como é valorizado ? 
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MONTADO:  paisagem multifunctional   
   múltiplos bens e serviços públicos   



Preferências por tipo de uso do solo  
 

n = 232 inquiridos 
Coruche, Montemor-o-Novo,  

Alcácer do Sal, Évora 
2008 

Montado 61% 

Pinheiro 

manso 14% 
Vinha 4% Culturas 

intensivas 5% 

Eucaliptal 6% Olival 9% Pinheiro 

bravo 2% 

O que procuram os utilizadores ? 
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O que preferem os utilizadores ? 

Preferências por 
tipo de uso do solo  

 
n = 1066 inquiridos 

todo o Alentejo 
2010-2011 



Um Sistema de Elevado Valor Natural (HNV) 

Um Sistema de Elevado Valor de Conservação  
           (HCV)  

Tipo I (HNV) 

Terra agrícola com elevada percentagem de 

vegetação natural  
• Uso silvo-pastoral  

• Pastagem extensiva 

• Pouca mobilização ou artificialização 

 
 • HCV  

• Começou  com florestas mas 

estende-se a todo tipo de 

ecossistemas 

• Biodiversidade + paisagem + 

identidade + ... 

• >>> certificação 
 



Uma prioridade no  
Programa de Desenvolvimento Rural (pós 2013) 

Artº 5 – Prioridades para o Desenvolvimento Rural: 

 

(4) Manter e melhorar os ecossistemas que 

depndem da agricultura e da floresta, com 

especial foco nas áreas: 

a) Manter a biodiversidade e as paisagens da 

Europa 

b) Melhorar a gestão da água 

c) Melhorar a gestão dos solos 

 

..... 
 
 



 

 

economia 

da exploração 

reposicionamento 

Novas actividades 

Conservaçao natureza 

Agri-ambientais 
Cadeias circuito curto 

Produção biológica  

Transformação 

produtos 

Produção energia 

Eventos 

 

…esta multifuncionalidade pode ser 
motor de valorização e gestão ? 



  
  qual a visão do proprietário ? 

práctica 

atitude 

  
uma contribuição : 
compreender posição e as expectativas do 
gestor,  entre a sua prática e a sua atitude 
 
>> inquéritos a proprietários em Monfurado 
 n= 70    2011 
 



Especializado agro-negócio 

Multifunctional 

inovador 

Convencional 

extensivo 

atitude multifuncional e 

prática produtivista 

atitude productivista e 

práctica productivista 

atitude multifuncional e práctica 

multifuncional 

atitude produtivista e prática 

multifuncional 
prática 

a
ti

tu
d

e
 



A multifuncionalidade NÃO é reconhecida 

Number % Area 

 

Inovadores 

Multifunctionais 
13 15 

Especializados Agro-

Negócio 
15 34 

Conventionais 

Extensivos 
28 51 

85% 

 >> fragilidade  

     face às mudanças de paradigma… 

 

E se a multifuncionalidade não é valorizada, 

como pode ser potenciada ?  
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