Évora, 04 de fevereiro de 2013

Conferência Internacional sobre Montados, esta semana no ICAAM
A classificação dos Montados como
Sistemas de Elevado Valor Natural
constituirá, a nível europeu, um
passo fundamental para garantir a
sustentabilidade
destas
explorações, que desempenham
funções únicas a nível social e
ambiental. É sobre estes aspetos
que se irá debruçar a “Conferência
Internacional ICAAM 2013 –
Montados e Dehesas como
Sistemas de Elevado Valor
Natural”, que decorrerá de 06 a 08
de fevereiro de 2013 no Pólo da
Mitra da Universidade de Évora.

Os Montados e Dehesas têm sido, desde há muito, considerados sistemas de elevado valor natural e
social.
Atualmente, e face ao aumento da pressão para a intensificação da utilização da terra, torna-se urgente
definir prioridades que, a nível da definição de políticas, considerem os Montados e Dehesas como
sistemas complexos com características únicas que importa valorizar.
Neste contexto, o conceito de Elevado Valor Natural (High Nature Value, HNV) poderá ser a chave para a
classificação e promoção específica destes sistemas, em termos de definição de políticas aos diferentes
níveis de decisão.
Para isso, é necessário identificar e definir critérios e metodologias que permitam reconhecer e
monitorizar os Montados e Dehesas que efetivamente fornecem os valores não-produtivos atualmente
valorizados pela sociedade.
A Conferência Internacional ICAAM 2013 pretende tirar partido da experiência adquirida e do
conhecimento acumulado por diversos grupos de trabalho em Portugal, Espanha e outros países do
Mediterrâneo, com os objetivos de:
1.
2.

Identificar os melhores sistemas de classificação, baseados num conjunto de indicadores claros
e objetivos
Definir orientações para o estabelecimento de políticas a nível nacional e regional, no contexto
da PAC pós-2013
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No seguimento do Livro Verde das Dehesas Espanholas, a Conferência pretende ainda envolver todos
aqueles que trabalham com o Montado, lançando o que virá a ser o Livro Verde dos Montados
Portugueses.

Organização da “Conferência Internacional ICAAM 2013 – Montados e Dehesas como Sistemas de
Elevado Valor Natural”:
ICAAM, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (www.icaam.uevora.pt)
ECNFP, European Forum for Nature Conservation and Pastoralism (www.efncp.org)
Com o Apoio da Câmara Municipal de Coruche e do Observatório do Sobreiro e da Cortiça

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
URL: www.icaam.uevora.pt
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