NOTA DE IMPRENSA
TERTÚLIAS DO MONTADO, PROJETO HORIZONTE 2020 E PROPRIETÁRIOS DISCUTEM INOVAÇÃO EM
MONFURADO

No passado dia 30 de junho cerca de 26 individualidades da investigação, administração pública, organizações não
governamentais, proprietários e gestores juntaram-se em Montemor-o-Novo, para refletir sobre Inovação no Sítio de
Monfurado e discutir novas formas de melhorar a viabilidade económica e social do Montado, mantendo, a sua
estabilidade como sistema complexo e de elevado valor natural.
Os participantes juntamente com os investigadores responsáveis pelo projeto europeu HNV-Link do ICAAM
(Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora) discutiram uma visão para o
Montado do Sítio de Monfurado, assim como, estratégias inovadoras que podem contribuir para alcançar essa
mesma visão.
Nesta tertúlia foram apresentadas na primeira pessoa iniciativas inovadoras como diferentes formatos de
comercialização dos produtos do Montado baseados nos critérios de qualidade. Relacionado com este tema discutiuse a importância do desenvolvimento de uma marca territorial em torno do Montado no Alentejo.
De entre um conjunto de propostas de estratégias e práticas para melhorar a viabilidade económica e social do
Montado foram eleitas e discutidas aquelas consideradas mais relevantes pelos presentes:
- Trabalhar a fertilidade do solo como base para o sistema de produção do Montado
- Proteger as árvores na perspetiva de melhorar a regeneração do montado.
- Desenvolver uma marca territorial do Montado
As Tertúlias do Montado são uma iniciativa do ICAAM da Universidade de Évora que ambiciona criar um diálogo regular
e estruturado entre os vários intervenientes ligados ao estudo, gestão e utilização do Montado. Esta iniciativa decorre
de forma regular, gratuita e aberta a todos os interessados. A próxima Tertúlia irá decorrer em Setembro e o objetivo
será o de construir medidas de apoio capazes de contribuir para a gestão sustentável do Montado como um sistema
agro-silvo-pastoril de elevado valor natural. A discussão irá detalhar a forma como podem ser postas em prática e
como pode ser feita a aferição dos resultados no terreno.
Esta iniciativa insere-se no Plano de Atividades do ICAAM, no âmbito dos seus projetos Tertúlias do Montado
(http://tertuliasdomontado.blogspot.pt/) e Projeto Horizonte 2020 – HNL-Link (http://www.hnvlink.eu/). O relatório
da 9ª tertúlia pode ser consultado em http://tertuliasdomontado.blogspot.pt/.

