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Évora, 22 de julho de 2013

Livro Verde dos Montados - Sessão de apresentação e discussão
Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora
25 de julho de 2013 | 09h30 - 13h00

O Livro Verde
O Livro Verde dos Montados foi promovido pelo ICAAM, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais
Mediterrânicas, no seguimento da Conferência Internacional “MONTADOS and DEHESAS as High Nature
Value Farming Systems”, que decorreu no passado mês de fevereiro na Universidade de Évora. O Livro Verde
foi produzido por um conjunto alargado de investigadores e técnicos que trabalham sobre as diferentes
componentes do Montado.
Os objetivos deste Livro Verde incluem a reunião, de
uma forma simples e acessível, do conhecimento
produzido em Portugal pelos investigadores que
estudam o Montado e a obtenção de um documento
que promova a sensibilização do público e dos
decisores, a várias escalas de intervenção, sobre os
valores e fragilidades deste sistema e os caminhos
que podem ajudar à sua sustentabilidade.
Pretende-se que este seja um documento parceiro do
Livro Verde das Dehesas, já produzido em Espanha, e
que juntos possam contribuir para um maior
reconhecimento destes sistemas agro-silvo-pastoris
da Europa Mediterrânica, e para a sua consideração no desenho das políticas nacionais e europeias.

A sessão de discussão
Tendo sido feita a caraterização do Montado e o diagnóstico a nível nacional, e reconhecendo que existe em
Portugal conhecimento científico e técnico sobre o conjunto das dimensões do Montado, importa agora
identificar claramente onde falham os pressupostos para a sua sustentabilidade a longo prazo e os processos
de transferência de conhecimento e tecnologia, de forma a poder sustentar orientações de política
adequada, aos vários níveis. Esta identificação deve envolver, para além dos investigadores, os diversos
parceiros que atuam na cadeia de produção e na administração, assim como os utilizadores a vários níveis.
Pretende-se assim que esta sessão, mais do que uma apresentação do Livro Verde em moldes tradicionais,
constitua um fórum de discussão participada sobre caminhos para a sustentabilidade do Montado, em que
todos os participantes intervêm tendo como objetivo final a identificação de prioridades.
Os participantes incluirão representantes dos investigadores e das várias instituições que apoiam o Livro
Verde, responsáveis da administração, responsáveis de empresas do setor, políticos e jornalistas.
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A sessão terá lugar no Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora, na manhã do dia 25 de julho (entre
as 09h30 e as 13h00).

Estrutura do Livro Verde
1.Introdução
2. Enquadramento histórico
3. A dimensão territorial e cultural do Montado
3.1. Composição da paisagem
3.2. Valor cultural e património
4. A dimensão ambiental
4.1. Solo e Clima
4.2. Água e Carbono
4.3. Biodiversidade
4.4. Diversidade genética e conservação de recursos genéticos
5. Os produtos e a multifuncionalidade do Montado
5.1. Cortiça.
5.2. Madeira
5.3. Produtos pecuários
5.4. Apicultura /Mel
5.5. Aromáticas e medicinais
5.6. Cogumelos
5.7. Caça
5.8. Turismo e lazer
5.9. Outros serviços do ecossistema
6. Sistemas de gestão sustentável do Montado
6.1. Estabilidade do sistema
6.2. Sanidade dos Montados
6.3. Serviços dos ecossistemas e certificação
7. A intervenção do setor público
7.1. Quadro legislativo atual
7.2. Eficiência das políticas
7.3. Monitorização
8. Conclusões: por uma estratégia Ibérica para o Montado e a Dehesa

NOTA IMPORTANTE SOBRE A SESSÃO:
A discussão do Livro Verde do Montado será um momento de discussão com base em ferramentas
participativas. Isto implica que todos os presentes na sessão estão envolvidos na conversa. A presença dos
meios de comunicação é considerada relevante pela contributo que poderão dar durante a discussão sobre o
papel da comunicação social no processo de comunicação entre os vários intervenientes nesta matéria. Como
tal, o que esperamos é a participação ativa dos jornalistas.
Informamos que durante a sessão não será permitida a realização de entrevistas, registos fotográficos ou
gravações. O objetivo é que os jornalistas estejam empenhados na discussão, tal como os restantes
elementos de cada mesa.
Todo o trabalho jornalístico poderá ser realizado no final da sessão, que termina às 13h00.
Desde já agradecemos a atenção e compreensão.
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Informações adicionais sobre a Conferência Internacional Acknowledging the MONTADOS and DEHESAS as
High Nature Value Farming Systems: implications for classification and for policy support (incluindo as
conclusões da Conferência e os trabalhos apresentados) poderão ser consultadas em: http://goo.gl/SsE0NU

Para mais informações contacte:
Joana Perdigão
Unidade de Divulgação e Inovação Tecnológica
ICAAM, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas Universidade de Évora, Núcleo da Mitra
Email: jperdigao@uevora.pt
Telefone: 266 760 885 | 96 516 7614
URL: www.icaam.uevora.pt
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