
 
 

Designação do projeto |LIFE Montado-Adapt - Montado & Climate: A Need to Adapt 
 

Código do projeto | LIFE15 CCA/PT/000043 
 

Objetivo principal | Desenvolver o Montado e o Dehesa de forma inovadora e sustentável 

Promoção da adaptação do montado/dehesa às alterações climáticas 

mediante a implementação de diversas medidas de adaptação 
 

Região de intervenção | Espanha e Portugal 
 

Entidade beneficiária |EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, 

S.A. 
 

Data da aprovação | 15/06/2016 
 

Data de início | 01/09/2016 
 

Data de conclusão | 01/09/2021 
 

Custo total elegível | 166.636,00 € 
 

Apoio financeiro da União Europeia |Life- 99.961,00 € 
 

Apoio financeiro público nacional/regional |70.425,00 € 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados 
 

O LIFE Montado Adapt é um projeto que visa promover a adaptação do sistema 
Montado/Dehesa às alterações climáticas em Portugal e Espanha, aumentando a 
sustentabilidade a nível económico, social e ambiental.  
 

O Montado (Portugal)/Dehesa (Espanha) é um sistema agrosilvopastoril e 
multifuncional típico do sul e centro de Portugal e de Espanha. O sistema tem 
valores reconhecidos a nível cultural e económico, mas também é visto como um 
hotspot de biodiversidade, razão pela qual a EDIA dedica especial atenção/interesse 
em participar no projeto. De facto, no final, é esperado um aumento no rendimento 
do montado, o aumento do sequestro de carbono e um especial contributo na 
conservação da biodiversidade da região.  
 

O impacto das alterações climáticas nas áreas de Montado/Dehesa resulta no 
aumento da incerteza, dos eventos extremos (ondas de calor, seca e precipitação 
intensa), concentração dos dias de chuva, redução dos dias de geada, etc. 
  

A estratégia de adaptação do projeto baseia-se no aumento da resiliência do 
sistema Montado/Dehesa através da criação de atividades agrícolas sustentáveis 
que estimulará o papel económico do mundo rural, evitando novas migrações e 
diminuindo a pressão sobre o meio ambiente.  
 

O projeto apoia os proprietários e gestores dos Montados/Dehesas nas regiões do 
Alentejo em Portugal e da Estremadura e Andaluzia em Espanha. Junto com os 
proprietários, será implementado um Sistema Integrado de Uso do Solo (ILU). Este 
modelo representa uma estratégia de diversificação das herdades/fincas que terá 
em consideração não só as características endógenas de cada propriedade, mas 
também as condições climáticas previstas e as oportunidades de mercado.  
 

O projeto engloba indicadores ambientais, socias e económicos, envolve dezassete 
parceiros e conta com doze são áreas piloto. Nos dois últimos anos de 
implementação do projeto irá tentar-se replicar o sistema/modelo ILU para outras 
áreas de Montado/Dehesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.lifemontadoadapt.com/ 
 

https://www.lifemontadoadapt.com/

