
                               
 

 

 

Designação do projeto | Declínio do Montado no Alentejo 
 
Código do projeto | PDR2020-101-031496 
 
Objetivo principal | Gestão sustentada no montado utilizando medidas em larga 

escala que contribuirão para a mitigação do seu declínio.  

 
Região de intervenção | Concelho de Ourique 

 
Entidade beneficiária | Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I.P. (INIAV) 

 
Data da aprovação | 2017-09-13 

 

Data de início | 2017-10-01 

 
Data de conclusão | 2021-12-31 

 
Custo total elegível | 190 602,57 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural) – 114 418,72 € 

 
Apoio financeiro público nacional/regional | 28 533,21 € 

 

Objetivos:  

1. Gestão sustentada do montado, com impacto na produção e qualidade da 
bolota, situação que afecta directamente a criação do Porco Alentejano. 

2. Contribuir para a mitigação do declínio do montado, utilizando medidas em 
larga escala:  
 2.1 Avaliar a susceptibilidade de espécies herbáceas à infecção por 
fitóftora;  
 2.2 Obter misturas de plantas que possam reduzir o patogénio no solo; 
 
 
 



                               
 

 
 

3.  Mapear áreas de montado afectadas com declínio e áreas não afectadas 
onde existe risco de infecção.  

 

Tarefas em curso: 

1-Avaliação de plantas herbáceas, hospedeiras e não hospedeiras de fitóftora 
(estufa); 

2- Selecção de plantas alelopáticas e avaliação do seu efeito inibitório para 
fitóftora (laboratório e estufa) para aplicação no campo; 

3- Elaboração do Mapa de risco de infecção no concelho de Ourique. Em zonas c/s 
declínio terão de ser avaliados os seguintes parâmetros: gestão, solos, vegetação 
natural, quantificar fitóftora no solo e o número de árvores doentes e mortas; 
(fizeram-se os inquéritos, mas necessitamos de visitar as áreas para avaliar os 
parâmetros acima listados- tem havido dificuldades na alocação de transporte 
para cumprir esta tarefa)  

4- Instalação dos campos de demonstração (dado que o projecto está atrasado 1 
ano, esperamos terminar a instalação durante esta época- tem havido 
dificuldades na alocação do transporte para cumprir esta tarefa). 
 

Resultados esperados: 

1- Lista de Hospedeiros de Fitóftora 

2- Lista de plantas alelopáticas (selecção) 

3- Pastagens melhoradas com as plantas selecionadas 

4- Mapa do risco de Infecção  

5- Instalação de dois campos de demonstração.  

 

 


