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Gratuita, mas sujeita a confirmação.
A inscrição inclui a pasta, programa, comunicações e posters, atas e
senhas para café. Não inclui o programa social.
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O montado é um sistema agro-silvo-pastoril de elevada relevância nacional, tanto a nível socioeconómico como ambiental.
Este ecossistema alberga uma elevada biodiversidade, incluindo
espécies ameaçadas como o emblemático lince-ibérico (Lynx
pardinus) ou a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti). Esta
biodiversidade é o suporte de inúmeros serviços que o montado
presta ao Homem e que vão desde a regulação do clima ou o sequestro de carbono, os chamados serviços de regulação/manutenção, aos serviços culturais como as atividades recreativas ao
ar livre, até aos serviços de provisionamento como a produção
de cortiça e lenha ou a criação de gado.
A importância da paisagem de montado, e da biodiversidade
a esta associada, é sobejamente reconhecida e tem vindo a
aumentar desde 2002, data do 1º Colóquio da Flora e da Fauna
dos Montados, em certos setores da sociedade. Contudo, as
ameaças à sua sustentabilidade não desapareceram, apenas se
alteraram. A intensiva campanha feita pela indústria corticeira
afastou as desconfianças do setor vinícola sobre a rolha de cortiça e este mercado voltou a crescer, tal como cresceu o mercado
relacionado com novos produtos feitos de cortiça. Deste modo,
uma das principais ameaças ao montado deixou de ser o reduzido
valor da cortiça para passar a ser o declínio do montado, associado a uma multiplicidade de fatores que vão desde as alterações
climáticas, às pragas e doenças, passando também por décadas
de práticas de gestão desadequadas, por vezes condicionadas
por políticas públicas, também elas desajustadas.
O 2º COLÓQUIO SOBRE A FLORA E FAUNA DOS MONTADOS
tem por objetivo voltar a reunir o maior número possível de investigadores dedicados ao estudo das temáticas relacionadas
com os montados de sobro e azinho em território nacional e,
em particular, da sua flora e fauna.
Este colóquio focará sobretudo os temas da biodiversidade
e conservação de recursos, multifuncionalidade e serviços
ambientais, gestão integrada e políticas, bem como os fatores
promotores do declínio do Montado. Os contributos científicos
no âmbito destes tópicos são essenciais para a análise integrada
dos problemas, refletindo sobre a investigação desenvolvida nos
últimos anos e contribuindo para a procura de soluções, nomeadamente através da implementação de novas direções para a
investigação em curso.
O COLÓQUIO DECORRE EM GRÂNDOLA, COM A DURAÇÃO
DE 2 DIAS.

PROGRAMA

TEMAS
Biodiversidade e Conservação de Recursos
Multifuncionalidade, Serviços Ambientais e Gestão Integrada
Sanidade e Alterações Globais

8 DE NOVEMBRO, 5.ª FEIRA
09:00-09:30
09:30-10:00

Receção aos participantes
Sessão de abertura
Ricardo Costa – Vereador da Câmara Municipal de Grândola
Elsa Branco - Presidente da Terras Dentro
Cristina Máguas - Diretora do cE3c
Teresa Pinto Correia - Diretora do ICAAM
Roberto Grilo - Presidente da CCDRA (a confirmar)
Pedro Rocha - Diretor do Departamento de Conservação
da Natureza e Florestas do Alentejo (ICNF)
Célia Ramos - Secretária de Estado do Ordenamento
do Território e Conservação da Natureza
Miguel Freitas - Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural (a confirmar)

10:00-11:00

11:00-11:20

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
OTÍLIA CORREIA – Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
“O montado: um olhar ecológico”
PAUSA PARA CAFÉ

TEMA 1 – BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS
Moderadora – Teresa Pinto Correia
11:20-11:35
11:35-11:50
11:50-12:05
12:05-12:20

12:20-12:45
12:45-14:30

O papel das aves enquanto indicadoras da gestão
do montado. - Carlos Godinho et al.
Gestão e Conservação de Charcos Temporários
Mediterrânicos. - Eliana Machado & Luis Sousa
Será que a extracção da cortiça afecta as aves dos
montados? - Ana Isabel Leal et al.
Corredores verdes como uma ferramenta de gestão
em paisagens agro-florestais: resposta dos mamíferos
no montado da Companhia das Lezírias - Sandra Alcobia
et al.
Debate
ALMOÇO

TEMA 2 – MULTIFUNCIONALIDADE, SERVIÇOS AMBIENTAIS
E GESTÃO INTEGRADA
Moderadora – Otília Correia
14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

Avaliação do efeito do macro e do microclima na
germinação esobrevivência de azinheira em zonas
semiáridas mediterrânicas. - João Serafim et al.
Indicadores ecológicos do efeito de alterações globais
na estrutura e funcionamento do montado com base
em múltiplos taxa. - Alice Nunes et al.
Novas ferramentas para a monitorização de serviços
de biocontrolo em montados. - J. Tiago Marques et al.

15:15-15:30

15:30-15:50
15:50-16:05

16:05-16:20

16:20-16:35

16:35-17:15
20:00

A polinizaçao como um serviço dos montados:
uma estratégia económica, indicadora da saude
e sustentabilidade dos ecossistemas agro-silvo-florestais. - Isabel Marques & D. Draper Munt.
PAUSA PARA CAFÉ
O contributo da investigação ecológica de longo-prazo para a gestão sustentável de ecossistemas:
o exemplo da plataforma LTsER montado. - Margarida
Santos-Reis et al.
Avaliação dos serviços de ecossistemas do montado
à escala local e regional: resultados de um processo
participativo. - Inês T. do Rosário et al.
As abordagens inovadoras são importantes para a
sustentabilidade dos sistemas agrícolas de elevado
valor natural? O estudo de caso do montado do Sítio
de Monfurado - Maria Isabel Ferraz-de-Oliveira et al.
Debate
JANTAR

9 DE NOVEMBRO, 6.ª FEIRA
09:30-10:30

10:30-10:50

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
JOSÉ MANUEL LIMA SANTOS – Instituto Superior
de Agronomia
“Mudanças nos sistemas produtivos e no estado
e serviços dos ecossistemas em Portugal a sul
do Tejo: 1999-2009”
PAUSA PARA CAFÉ

TEMA 3 – SANIDADE DO MONTADO E ALTERAÇÕES GLOBAIS
Moderador – Margarida Santos-Reis
10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11.35

11:35-11:50
11:50-12:15
12:15-12:45
14:30-16:30

Parar, olhar para o que já foi feito, e refletir sobre
o que sabemos da doença do declínio do sobreiro.
- Ana Cristina Coelho (Universidade do Algarve)
A dinâmica dos montados nos últimos 100 anos
e as suas trajetórias potenciais no futuro. - Nuno
Guiomar et al.
Adaptação do Montado às Alterações Climáticas
– o caso da Herdade da Ribeira Abaixo. - André
Vizinho et al.
Sanidade e gestão florestal. - Pedro Pacheco
Marques (ANSUB)
Debate
Conclusões e Sessão de Encerramento
Visita à Herdade da Ribeira Abaixo (Projeto Life
Montado) - André Vizinho e Ana Cátia Vasconcelos

