
Multifuncionalidade à Escala da Paisagem e da Exploração 
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Quem  está 
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A realidade 

Conjunctura actual: 

 

-Diminuição permanente dos rendimentos agrícolas 

 

-Aumento permanente da concorrência 

 

-Aumento dimensão das empresas 

 

-Mudança dos critérios atribuição de apoios 
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Objectivo 

 
 
Ajudar empresas agrícolas a efectivar estratégias: 
 
 

•Diversificação: multiactividades + multiuso + multifuncionalidade 

 

•Diferenciação: raças locais, tradições, agricultura biológica 

 

•Ganhos Eficiência: gestão profissional, conhecimento,  tecnologia 
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  Como fazemos 

Grupo de 
Agricultores 

Ideias 

Instituições 

Estratégia 

Soluções 

Apoios 

Conhecimento 
disponível 
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O Que se pretende 

y 
m 

K 

v 

l 

n v 

w 

d 

x 

Efeito de Cooperação 
entre centros regionais 
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Nós quem somos 

12 membros  
7500 ha de Paisagem 

 

 
Herdade do Freixo do Meio 

 
Manuel B. C. Marques dos Santos 

 

Herdade da Bica 

 

Horta do Zé 

 

Herdade da Fonte Alta 

 

Quinta de Nª Sª do Rosário 
 

Herdade dos Fartos e Defesa das 

Cegonhas 

 

Santa Comba 

 

Pedrosa & Filhos, Lda. 

 

Courela da Ponte Velha 

 

Herdade do Carvalho 

 

Herdade da Sagolga 
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Zootecnia 

Agrícola 

Sustentabilidade 

Animal 

Veterinária 

Ambiente 

Antropologia 

Biologia  

Comunicação e Publicidade 

Turismo 

Cinema, teatro e televisão 

Agricultura biológica  

Biodinâmica  

Permacultura 

Economia 

Sociologia 

Ecologia Humana 

Design 

Horticultura 

Arquitectura de jardins 

Aconselhamento terapêutico  

Áreas de formação 
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Áreas de actuação 

 

Agricultura  

Floresta 

 

Pecuária  

Educação 

 

Caça  

Turismo 

 

Jardinagem 

 

Produção 

biológica 

 

Conservação 

 

Produção 

Semi 

hidropónica  

 

Transformaçã

o de produtos 

 

Produção 

integrada 

 

Investigaçã

o 

 

Arte na 

Paisagem 

 

Piscicultura 
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Baseado no modelo Holandês 
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Como surgiu 

• Iniciador toma contacto com a metodologia ( conferência  “ Versatile 

Countryside” )  

 

• Reúne-se um grupo base de agricultores. 

        Lógica de afinidades geográficas / de interesses.  

        Grupo é “fechado” com 12 Membros. 

 

• É assinado um acordo de colaboração ( Fevereiro de 2009) Preocupação em 

manter informalismo / flexibilidade. 
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   Acordo de Colaboração 

Empresa 
Agrícola 

Agricultor 

Agricultor 

• Objectivos do grupo 

– Promoção da diversificação / inovação  

– Procura apoios externos ( instituições; centros de conhecimento) 

– Cooperação interna / facilitação / articulação 

– Cooperação externa :  rede europeia / outros centros regionais 

nacionais. 

 

• Regras base de funcionamento. 

– Funcionamento das reuniões 

– Tomada de decisões 

• Todos os projectos são sujeitos a aprovação 

• Decisões por maioria simples 

– Partilha de custos / alocação em função dos projectos concretos de 

cada membro 
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   Como funciona 

• Reuniões uma vez por mês 

 

• Local roda pelas diferentes explorações. 

 

• Membro anfitrião responsável pela organização da reunião   ( agenda; acta) 

 

• Projectos sujeitos a aprovação e classificados consoante a abrangência do seu 

interesse 

 

• Cada membro  contribui com tempo para os projectos comuns. Em cada reunião é 

feita uma actualização dos projectos.  

 

• Reuniões  podem ser abertas a parceiros  / observadores. 
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Intervalo 
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Os Projectos 

• (A) Projectos Comuns 

– Interessam a todos ou à maioria dos membros 

– Partilha equilibrada das tarefas / responsabilidades/decisões. 

  

– Exemplos de Projectos 

 Divulgação do CRIE Montado 

 Construção site 

 Organização  / Participação em  eventos 

 Comunicação  do grupo através dos membros ( newsletters ; sites dos 

membros, etc) 

 Divulgação cruzada entre membros. 

 Desenvolvimento sustentável do montado. 

 Trekking no Montado.   
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•  (B) Projectos Parciais 

– Interessam a alguns membros 

– As responsabilidades são partilhadas pelos interessados,  

     que se organizam entre si, exteriormente ao grupo.  

–  O envolvimento do grupo é pontual:  

        cooperação / disseminação.  

 

– Exemplos de Projectos 

 Ecoturismo “ Com a natureza” 

 Paisagem – montado 

Os Projectos 
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Os Projectos 

  

• (C) Projectos Individuais 

– Interessam apenas a um membro mas inserem-se nos objectivos do grupo.  

– O membro pode usar o nome do grupo nos seus contactos. 

– O envolvimento do grupo é pontual:  cooperação / disseminação. 

 

 

–  Exemplos de Projectos 

 Novas formas de Comercialização do Leite/Queijo 

     ( Courela da Ponte Velha) 

 Projecto Turismo Rural no Monte Pai Cão (Pedrosa & Filhos) 

 Teatro na Horta ( Horta do Zé) 

 Projecto multifuncional da Herdade dos Fartos e Defesa das Cegonhas 
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Um Projecto Comum 

SITE CRIE MONTADO 

 

Objectivos: 

 

• Divulgar o grupo e a abordagem multifuncional. 

• Disseminar boas práticas / estimular criação de novos centros. 

• Contribuir para a discussão em torno da sustentabilidade do montado. 

• Divulgar iniciativas concretas do grupo. 
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Centro regional  

de inovação 

 no montado 

Qual é a ideia 

e 

Como funciona  

 

 

 

 

Membros 

 

Quem somos 

Onde estamos 

O que fazemos  

 

“ Versatile 

 countryside”  

 

A plataforma  

Europeia 

 

 

 
 
 

 
Parceiros 

 
 
 
 

 

Rede de centros  

 

 

Projectos  
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O Montado 

  

Um sistema  

Multifuncional  

inspirador 

 

  

A estrutura do site 

Um Projecto Comum 
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Multifuncionalidade 

Montado: Um sistema multifuncional  

 

Inspiração  e desafio: 

 

- Desenvolver  novas funcionalidades para o montado que o valorizem. 

- Contribuir para a compreensão  / defesa do montado enquanto sistema 

vital no combate à desertificação. 

 

 

–  Pastorícia 

–  Produção agrícola 

–  Silvicultura 

–  Artesanato 

–  Caça 

–  Actividades  turísticas  

– Outras 
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Versatile Countrysite 

• Divulgar a metodologia (como surgiu; como funciona; a matriz) 

• Exemplos de projectos inovadores / multifuncionais desenvolvidos noutros países 

• Divulgar eventos / noticias ( workshops; etc) 

• Contactos e links úteis 

 

 

 

 

Versatile Countrysite 
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Projecto parcial 

Um projecto: 

 

Que interessa a alguns membros 

 

Onde as responsabilidades são partilhadas pelos interessados, que se 

organizam entre si, exteriormente ao grupo.  

 

 Onde o envolvimento do grupo é pontual: partilha de experiências / 

cooperação.  

 
“Com a Natureza” Uma oportunidade sustentável de viver a Natureza 
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Com a natureza 

  

 

 “Com a Natureza” proporciona acampamentos de curta duração a pequenos 

grupos, com programa de actividades lúdico/pedagógicas adequadas às faixas 

etárias que se destinam e sob a supervisão de monitores especializados, 

enquadradas na herdade em que se inserem e na sua comunidade local. 
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Com a natureza 

TURISMO NO ESPAÇO RURAL /Turismo de natureza/Ecoturismo:  

 

Um segmento da actividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

património natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações.  

 

Alia:  

a)Respeito às comunidades locais;  

 

b) Envolvimento económico efectivo das comunidades locais; 

 

c) Respeito às condições naturais – Conservação do meio ambiente; 

 

d) Interacção educacional - a garantia que o turista incorpore para sua vida o 

que aprende em sua visita, gerando consciência para a preservação da 

natureza e do património histórico/cultural/étnico.  
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Com a natureza 

 
PARA CADA PROJECTO 

 

- definir o local dos acampamentos 

 

- fazer o levantamento da fauna e da flora das áreas destinadas ao 

projecto para delineamento de percursos pedestres, actividades 

organizadas e outra informação pedagógica de apoio aos mesmos 

 

- construir/providenciar algumas estruturas de apoio 

 

- definir regras/normas de conduta de utilização dos espaços 



           Crie Montado - Centro Regional de  

Inovação do Montado  

Projecto individual 
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Projecto individual 

Trata-se de uma peça de teatro que é uma visita a uma Horta Biológica, 

onde se pretende de forma didáctica e divertida, transmitir aos visitantes 

os princípios básicos  da Agricultura Naturalista, ou seja, a agricultura que 

usa a Natureza como modelo padrão para a sua execução. Estamos 

portanto a falar dos princípios da Agricultura Biológica, Biodinâmica e 

Permacultura. 

 

É uma peça interactiva onde a intervenção dos espectadores é bem-

vinda a qualquer momento com o objectivo de responder a quaisquer 

questões ou dúvidas que possam surgir durante o espectáculo, criando 
assim um ambiente divertido e informal entre actores e espectadores  
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Projecto individual 

“Humor e Húmus” é narrado pelos seres que habitam as 

Hortas,  nomeadamente: 

  

O ESPANTALHO : que nos vai explicar que, apesar do 

homem gostar e trabalhar a Natureza, muitas vezes não a 
compreende na sua verdadeira essência;  
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Projecto individual 

A JOANINHA : que nos vai dar uma noção do grande 

trabalho efectuado pelos seres que actuam na Horta na 

sua parte aérea e visível, onde todos têm uma razão de 

estar e uma missão especifica a cumprir, incluindo as ervas 

daninhas;  

  

A MINHOCA : que nos vai falar sobre o trabalho 

fundamental invisível que se realiza por baixo da terra e na 

elaboração do composto, tão necessário para uma boa 

fertilidade e equilíbrio do nosso solo; 
  



           Crie Montado - Centro Regional de  

Inovação do Montado  

Projecto individual 

A BARATA, que não é um ser da Horta, mas que aqui desempenha o papel 

de guia por se encontrar sem emprego!! Lembrando assim a importância 

social do mundo rural, que não se limita à prática da agricultura, mas que 

tem todo um potencial económico a desenvolver e que desempenha um 

papel relevante na cultura de uma região. 
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Projecto individual 

No final teremos uma breve intervenção do HORTELÃO  - o ser humano na 

Horta - que passou todo o tempo dormindo regaladamente na sua rede 

de embalar, mas que não deixa de ser o maestro de toda esta orquestra 

pois é a ele que cabe assegurar que todos este elementos toquem em 

harmonia para realizar uma bela sinfonia. 

 É também o Hortelão que nos vai falar do ESPÍRITO DO FOGO, DA ÁGUA, 

DO AR e DA TERRA , explicando a intervenção destes quatro elementos 
para o bom desenvolvimento de uma Horta; 
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Projecto individual 

Os visitantes poderão, assim, usufruir de momentos de diversão ao mesmo tempo 

que vão aprendendo o que se passa no âmago de uma Horta, pois a narrativa é 

feita segundo a visão dos intervenientes directos da Natureza e não pela visão 
humana. 
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Projecto individual 

O nosso publico alvo são primariamente crianças pois vão ser elas as responsáveis 

pelo futuro da agricultura e do mundo rural em geral, embora acreditamos que 

seja uma mais valia para a comunidade agrícola propor a divulgação deste 

espectáculo para eventos relacionados com a agricultura nomeadamente feiras, 

congressos, mercados, etc. 

 

Achamos que esta é uma forma lúdica e eficaz de transmitir uma mensagem 

positiva sobre a  necessidade de mudança que está neste momento a acontecer 

um pouco por todo o Mundo. 

  

Assim, apostando na originalidade, gostaríamos de levar o Teatro à Horta, ou seja, 
tirá-lo da sala de espectáculos e levá-lo para o ambiente rural e agrícola. 
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Projecto individual 

Pretendemos assim criar um projecto agrícola moderno, de entretenimento, 

multifuncional e com a criação de novas actividades profissionais no meio rural,  

tornando-o cada vez mais atraente, com o objectivo de trazer de novo as pessoas 

para o campo. Queremos  transmitir a de um modo divertido, a importância da 

agricultura, pois existe uma tendência de nos esquecermos que a terra é, sem 

dúvida, a base de sustentação de toda a nossa existência. 

Todo este projecto é possível pela vivencia profissional do responsável do projecto  

Horta do Zé, como exemplo de alguém que larga o mundo urbano para ir viver no 
campo. 
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Projecto individual 
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Objecto 

Gestão multifuncional 
 

         O exercício da actividade agropecuária, florestal, cinegética, lazer, conservação 

da natureza; produção e comercialização de produtos ligados a estas actividades. 
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Missão 

 Compatibilizar os objectivos de conservação da natureza e biodiversidade com os do 

desenvolvimento rural, através de uma gestão moderna e profissional, sempre numa 

lógica de multifuncionalidade sustentável. 
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Princípios 

 

Viabilidade económica 

 

Correcção social 

 

Respeito pela natureza 

 

Harmonia cultural  
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A equipa 
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“Classificação da associação e comunidades vegetais da Isoeto-

Nanojuncetea, característica do habitat charcos temporários mediterrâneos” 

 

Coordenação: Prof. Doutora Carla Pinto Cruz e Dr. Vasco Silva, 

 da Universidade de Évora    

 

Qren – Plano e Acção de Qualificação e Valorização Ambiental 

 

Tendo por base o conhecimento cientifico, visa a implementação de trabalhos 

demonstrativos para a “Planície de S. Cristóvão” e Rede Natura 2000 

“Ganhar com a biodiversidade”  

Oportunidades de Negócio em Portugal 

 

Coordenação: Dr. Francisco Mendes Palma, BES Research  

           

Caminhos 



            caminhos  

“Grupo de Trabalho para a Muiltifuncionalidade na exploração Agrícola” 

Com: Equipa do Grupo de Ecossistemas e Paisagens Mediterrânicas do Instituto 

de Ciências Agrárias Mediterrânicas da Universidade de Évora e DRAAL 
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Caminhos 
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O que já fazemos 
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O que já fazemos 
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 Percursos − Passeio Cai Aguas  

O que já fazemos 
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Desenho e edição de Material de apoio educativo, sobre os valores naturais 

existentes e aos programas dinamizados     

O que já fazemos 
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    Ecoturismo - observação de aves, flora e habitats protegidos 
 

 

“Observação de Aves nas Herdades dos Fartos e Defesa das Cegonhas”, promovido 

em colaboração com alunos do Mestrado em Turismo e Gestão de Estratégia em 

Destinos Turísticos, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

    

O que já fazemos 
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Desenvolver projectos e parcerias com entidades publicas e privadas, que promovam a 

conservação dos valores naturais existentes e o desenvolvimento rural ajudando−nos a 

conseguir uma multifuncionalidade sustentável 

 

 

 

Fartos 
OdεCeia 

O que queremos 
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Temos vontade estratégica, capacidade tecnológica, motivação para a 
mudança e capacidade de gerir ideias! Precisamos de envolver o estado e 
acreditamos que este não quer limitar-se a assistir, quer participar nesta 
mudança de atitude a favor do desenvolvimento do mundo rural nacional! 

Considerações 


