
 

 
 
 
Designação do projeto | ECOPOL – Internalização da narrativa funcional do Montado 
na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de Desenvolvimento Rural 
 
 
Código do projeto | PDR2020-2023-045971 
 
 
Objetivo principal | Identificar, sistematizar e divulgar estudos, projetos e iniciativas no 
domínio da quantificação e valorização económica dos serviços do ecossistema dos 
Montados com vista à melhoria da aplicação das políticas de Desenvolvimento Rural 
 
 
Região de intervenção | Alentejo 
 
 
Entidade beneficiária | UNAC - União da Floresta Mediterrânica; Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária I.P. (INIAV); Associação de Defesa do 
Património Natural Cultural Concelho de Mértola; Instituto Superior Técnico (IST); 
Associação dos Agricultores de Charneca (ACHAR) 
 
 
Data da aprovação | 2018/12/19 
 
Data de início | 2019/04/01 
 
Data de conclusão | 2021/03/31 
 
 
Custo total elegível | 93 457,30€ (INIAV - 3 747,68€) 
 
Apoio financeiro da União Europeia | 79 438,70 (INIAV - 3 185,53€) FEADER 
(Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | 14 018,60 (INIAV - 562,15€)  



 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados | 
 
Atividades Previstas: 

 Levantamento e sistematização da informação 

 Tratamento da informação 

 Criação de Focus group – Produtores 

 Criação de Focus group – Administração 
 
Resultados Esperados | Para divulgação dos resultados do projeto no sector e 
disponibilização do conhecimento científico e técnico necessário à tomada de decisão 
dos decisores políticos na formulação e avaliação das políticas da PAC, para remuneração 
de SE do Montado, serão produzidos no âmbito do projeto: 

 Publicação de Relatório Técnico  

 Publicação de Relatório Não Técnico  

 Publicação de Fichas temáticas digitais  

 Organização de seminário final 
 
Divulgação: 

 PRESS RELEASE | PROJECTO VALIDA VALOR AMBIENTAL DOS MONTADOS 

 PRESS RELEASE | Serviços de Ecossistema dos Montados avaliados em mais de 178 
M€ por ano em Portugal 

 Relatório Técnico 

 Ficha Técnica  
 WEBINAR | Serviços de Ecossistema dos Montados na nova PAC | 25.02.2021 

 

https://www.unac.pt/index.php/eventos-noticias/noticias/item/257-press-ojecto-valida-valor-ambiental-dos-montados
https://www.unac.pt/images/2021_02_25_Comunicado_imprensa_ECOPOL.pdf
https://www.unac.pt/images/2021_02_25_Comunicado_imprensa_ECOPOL.pdf
https://www.unac.pt/images/Relatorio_Ecopol-web.pdf
https://youtu.be/2XIGIfoYLww

