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Objetivos  
 

 

1. Forças e dinâmicas que se entrecruzam no montado alentejano, do 
ponto de vista da sua sustentabilidade 

2.  Os serviços prestados pelo ecossistema montado ( quadro teórico do 
MEA) 

3. Problematizar a agricultura multifuncional enquanto paradigma de 
gestão sustentável dos ecossistemas agrícolas. 

 

 

Análise Bibliográfica 
 



 

 

Montado = Ecossistema agrário de caracteristicas mediterrânicas, 
com dominante arbórea embora de baixa densidade, 
desenvolvendo-se em 3 estratos ( arbóreo; arbustivo e herbáceo) 

 
 

• Origem provável = idade média ( após reconquista); avanços e recuos em função 
da dinâmica populacional  

• Expansão do montado no Alentejo é recente ( inicio do séc XIX cerca de 2/3 
estaria a mato). Séc XIX forte incremento do interesse pelos produtos do montado 
(++ porco de montanheira e cortiça). 

 

 

 



 

 

Uma exploração tradicional de montado. 
 

Sistema agro-silvo-pastoril com um aproveitamento eficiente, extensivo e diversificado  dos 
recursos disponíveis nos 3 estratos: 

• Cortiça; lenha; carvão. 

• Pastoricia extensiva ( porco de montanheira; ruminantes ; ...) 

• Cereais em sistemas rotativos associados a longos pousios 

• Um pouco de vinha e olival 

•  Horta e pomar 

• Mel 

• Artesanato; Enchidos; Plantas medicinais,... 

• Caça 

 

       

  
 

 



 

 

 

 

A exploração equilibrada dos recursos (não intensiva e diversificada), 
permite preservar a biodiversidade 
•  um dos ecossistemas agrários mais bem preservados da europa ( 3 estratos, mosaico de micro-

ecossistemas) 

 

E potenciar o conjunto integrado dos serviços do ecossistema 
• Serviços de regulação e suporte  ( cada um dos estratos tem o seu papel na preservação do solo e da 

água; regulação do clima, combate à desertificação)  

 

• Serviços de Produção ( leque muito variado de produtos caracteristicos) 

 

• Serviços Culturais (herança cultural; identidade; valor inspiracional e estético; valor educacional, 
lazer, etc) 

 

 

 

 

 
 



 

 

Mas o montado é um mosaico heterogéneo e dinâmico e que ao longo 

do tempo foi sendo sujeito a múltiplas pressões.  

 

  

      Simplificação 

 

 Intensificação        Extensificação / Abandono 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simplificação + Intensificação 

• Sucessivos periodos de intensificação  cerealífera ( associados ao abate de árvores) 

• Final do séc XIX – Leis  de Etelvino de Brito 

• Séc XX ( Estado Novo) -  Campanhas do trigo 

• Pós 25 Abril -  reforma agrária. 

• A partir de finais da década de 80: Apoios PAC á produção de cereais e oleaginosas. 

• Reflorestações com espécies de crescimento rápido ( eucalipto e pinheiro manso) 

• Últimas décadas: Forte crescimento do Olival Intensivo;  da Vinha. 

 

Simplificação + Extensificação e/ou Abandono 

• A partir de meados do séc XX: Marginalização das azinheiras ( “ fóssil económico” ) como 
consequência da perda de interesse do porco de montanheira 

• Finais do anos 80: Politicas PAC : set-aside ( abandono dos cultivos; crescimento das 
reservas de caça) 

• Últimas décadas: Crescimento das pastagens permanentes e forte diminuição das 
culturas temporárias.  

 

 

 



   

  Forças  

Ameaças 

Fraquezas 

Oportunidades 

• Sistema agro-silvo-pastoril (3 estratos) 

• Caráter extensivo 

• Biodiversidade 

• Qualidade da paisagem 

• Tradições do mundo rural 

  

• Solos pobres  

• Clima seco 

• Fraca renovação /envelhecimento. 

• Dependência da cortiça / subsidios 

  

  

•  Intensificação 

 Ameaça aos serviços suporte /regulatórios 

• Abandono / semi-abandono. 

    Ameaça aos serviços de produção / 

Vitalidade sócio-económica da região 

• Encontrar novos modelos  que potenciem 

 o conjunto dos serviços  

prestados pelo ecossistema montado 

Forças & dinâmicas no montado 



A agricultura multifuncional 

•  Os modelos tradicionais de produção são multifuncionais ( agricultura produtivista 

é que gerou perda de valências no plano social e ambiental)  

 

• Conceito emerge na Conferência do Rio (1992) – agenda 21 – cap 14 – enfatiza 

necessidade de recuperar carater multifuncional da agricultura  

 

•OCDE desenvolve esse conceito: “Beyond its primary function of producing food and fibre, 

agricultural activity can also shape the landscape, provide environmental benefits such as land conservation, the 

sustainable management of renewable natural resources and the preservation of biodiversity,  and contribute  to 

the socio-economic viability of many rural areas.”  ( 1998, declaration of agricultural ministers committee) 

 

• UE considera que o carater multifuncional é o que distingue a agricultura europeia 

da dos concorrentes: “The fundamental difference between the European Model and that of our main 

competitors lies in the multifunctional nature of agriculture in Europe and in the role it plays in the economy and 

the environment, in the society and the conservation of the countryside. (European Commission, 2000 in 

Huylenbroeck & Durand, 2003, p12) 

 

 

  

   



  

Multifuncionalidade = diversificação atividades na exploração ( 1980-2000) 

 
•  Contexto de produção excedentária na Europa; abandono dos espaços rurais. 

• O meio rural como espaço de consumo / dar resposta a novos tipos de procura:  serviços 

recreativos e de lazer ( amenidades) 

 
2005/2008 ( crise do preço dos cereais)  

 

 

Multifuncionalidade = potenciar o conjunto dos serviços dos ecossistemas 

 
•Contexto em que a terra é um recurso cada vez mais escasso para fazer face aos riscos 

ambientais, alimentares, energéticos - Biocombustiveis /  animais / floresta – competem entre si. 

• Agricultura que potencia o todo integrado dos serviços do ecossistema ( vs agricultura que sub-

explora os recursos)  

• Re-inventar os sistemas tradicionais com tecnologia e conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Um conceito vago, nem sempre compreendido da mesma forma 



A Herdade do Freixo do Meio  
   



 

 

4) A Herdade do Freixo do Meio enquanto exemplo de operacionalização 
dos principios da agricultura multifuncional no montado. 

 
• Estratégias de (re) construção da multifuncionalidade 

 

• Outputs em termos dos serviços do ecossistema montado. 

 

• Fatores que influenciam a implementação / disseminação: factores determinantes / 
facilitadores / inibidores. 

 

 

 

Análise de dados empirícos 
 



• Diversificação da Produção 

•  M.P.Biológico 

•  Optimização sistema extensivo 

•  Raças autóctones / certificação 

•  Transformação de produtos 

•  Distribuição direta 

As  estratégias de (re) construção da multifuncionalidade 

   

Aprofundamento 
Economia  

Da  
Exploração 

 
 

Alargamento 

Reposicionamento 

• Eventos 

• Integração novos rurais 

• Produção energia 

 

• Actividades de lazer e educação ambiental  

 ( percursos; vistas; eco-camping; serviço refeições 

 

• Serviços ambientais 

 



Outputs em termos dos serviços do ecossistema montado. 

   

•Serviços de suporte e regulação 

• Agricultura biológica 

• Permacultura 

• Pastoricia extensiva 

• Raças autóctones / espécies locais/ produtos sasonais 

• Sequestro de carbono / energias limpas 

• Gestão equilibrada de habitats 

•  Serviços de produção 
• Produção e transformação de grande variedade 

 de alimentos e matérias primas 

(frutas; horticolas; leguminosas; carnes; etc) 

• Serviços culturais 

• Percursos na paisagem 

• Eco-camping 

• Eventos de “celebração do mundo rural” 

• Residência de artistas 

• Educação ambiental 

 

Sustentabilidade ambiental: biodiversidade; 

qualidade do solo; etc 

 

  Contributo para o Desenvolvimento rural:  

 

•18 empregos diretos 

 

•Milhares de visitantes 

 

•Integração de “novos rurais” 

 

•Estagiários/   voluntários / associações de 

pares/ ligação às universidades. 



Analisar os fatores que influenciam a implementação 

   

• Fatores individuais ( determinantes) 

• atitudes e valores  

  

 

 

 

• Fatores corporativos e  institucionais (facilitadores) 

• apoios PAC 

• envolvimento em associações 

• articulação com centros de conhecimento 

• Fatores do contexto sócio- económico ( inibidores) 

• valorização deficiente das mais valias   

• sistema de distribuição desadaptado 

• cultura empresarial envolvente / visão fragmentada da exploração. 

 

• Fatores intrinsecos ( inibidores) 

• Gestão da complexidade 

 

• Factores individuais (facilitadores) 

• acesso à terra 

• idade 

• formação 

• ligação direta à exploração 

• desafogo financeiro 



Mudanças profundas 

   

•  Agricultor 

•  Valores  

•  Formação 

•       Práticas 

 

• Sociedade: 

•        Sistemas de remuneração dos seus serviços 

•        Suporte institucional 

•        Consumo sustentável 

 

 
Repensar relações entre agricultura e sociedade. 



 
 

“é necessário voltar a ligar o que está separado” 
 

Morin, E. & Hessel S.* (2011) 

 
 
 

(*) Morin, E. & Hessel S.* (2011), O caminho da esperança, Lisboa, Ed. Planeta ( p56) 

 
 


