10h15

10h30

COLÓQUIO

PORTEL

26 NOV 2021

A GESTÃO DOS MONTADOS – DESAFIOS PARA O FUTURO
Os proprietários e gestores de áreas de montado e de povoamentos de sobreiros e
azinheiras enfrentam cada vez maiores desaﬁos na gestão destes ecossistemas, seja
em virtude das alterações climáticas, do aumento do risco de incêndio, das doenças e
pragas, da perda de vitalidade consequente redução de produções, e pelas alterações
de mercado que afetam a sua sustentabilidade.
Nos últimos anos foram desenvolvidos um conjunto de projetos no âmbito do
PDR2020, mas também de outros programas de ﬁnanciamento, que visam não só
apoiar a resolução de problemas concretos do ecossistema, mas também explorar
novas oportunidades.
O Colóquio Gestão dos Montados – Desaﬁos para o Futuro pretende apresentar os
resultados de alguns destes projetos relacionados com a ﬁtossanidade e com gestão
do montado, no âmbito dos quais se estão a desenvolver novos produtos, práticas,
processos e tecnologias que visam a obtenção de novo conhecimento acessível a
todos os interessados.
A presença de investigadores e técnicos, os momentos de debate e a visita de campo
fazem deste colóquio um espaço privilegiado de troca de conhecimento e experiências
entre os seus intervenientes.

Alteração do padrão das proteínas de folhas de sobreiros em
resposta à interação com Phytophthora cinnamomi
Ana Cristina Coelho, Universidade do Algarve
GO Plátisor – Apresentação do projeto e resultados
Inês Barracha, Aﬂosôr

10h45

DEBATE

11h15

Pausa para café
II – A GESTÃO DO MONTADO – DESAFIOS PARA O FUTURO
Moderador - Guilherme Santos, ICNF, IP

11h30

11h45

12h00

Rede de Montados Ativos na Adaptação às alterações
climáticas – Projeto LIFE MONTADO ADAPT
Maria Bastidas, ADPM
Ferramentas de análise e Recomendações
de fertilização para o Montado
Conceição Santos Silva, UNAC
MONTADO: Flora, vegetação e habitats
Pinto Gomes e Mauro Raposo, Universidade de Évora

12h15

DEBATE

14h15

Visita à Herdade Aldeia de Cima (Santana – Portel)
Sociedade Agrícola de Cortiça, SLOCOR, S.A.

FICHA DE INSCRIÇÃO
COLÓQUIO “A Gestão dos Montado - Desaﬁos para o Futuro”

PROGRAMA
09h30
09h40
09h50

SESSÃO DE ABERTURA
Presidente da Câmara Municipal de Portel, José Manuel Grilo
Presidente da Associação Terras de Dentro, Elsa Branco
Diretora da Direção Regional de Conservação da Natureza
e das Florestas do Alentejo – ICNF. IP, Olga Martins
I – RESULTADOS DE PROJETOS RELATIVOS
À FITOSSANIDADE DO MONTADO
Moderador: Guilherme Santos, ICNF, IP

10h00

Avanços no conhecimento da cobrilha da cortiça
Conceição Santos Silva, UNAC

Nome: …………………………………………………………………………………………………………..
Telef.: ..................................................E-mail: ......................................................................................
Participa na visita à Herdade Aldeia de Cima (Santana – Portel):
Sim

Não

O transporte para a Herdade será feito em autocarro.
Ponto de encontro: 14h00 – Terminal Rodoviário
Autorizo que os dados fornecidos sejam utilizados pela Câmara Municipal de Portel,
no âmbito do Colóquio “A Gestão dos Montado – Desaﬁos para o Futuro”.
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