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C 20 – 50% Open Montado

 1990 - 2006  ~90.000 ha perdidos

 Taxa de redução > 5500 ha/ano

Declínio do Montado – Diminuição continuada da área e da densidade

B 10 – 20%   Clear  Montado

D >50%   Dense Montado 

A < 10%   Open Pastures

 Declínio continua >2010 

 Redução estimada ~9000 ha/ano



Conciliar uma produção agrícola e animal eficiente 
com a conservação dos recursos naturais

Medidas Agroambientais:
• inverter perda de biodiversidade
• inverter perda de diversidade estrutural

Um declínio dificilmente aceitável para o futuro da pecuária extensiva, desta região, e face 
aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, às metas climáticas e ao Pacto Ecológico Europeu 

Que intervenção se espera das políticas públicas ? 



Pagamentos agroambientais baseados em acções

Realização de actividades que se esperam possam ter benefício 

ambiental e são especificadas na regulamentação

 Não há monitorização – não sabemos que resultado ambiental se obtêm com o 

pagamento

 Produtores desligados dos resultados ambientais

 Isenta produtores de responsabilidades pelo sucesso ou fracasso 

das suas ações

 Não há estimulo à co-criação de conhecimento

(produtores, investigadores, técnicos, administração)

 Não há estímulo à inovação individual ou colectiva pelos produtores 

»» facilmente implementados mas baixo grau de eficiência



»» uma CAP mais flexivel e mais baseada em resultados
»» ambição climática e ambiental mais forte 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en#working

» Os produtores agrícolas e florestais têm papel chave  

Podem ir além do obrigatório  & serem recompensados por isso

»» espaço para inovar e experimentar
»» necessita de novas formas de incentivar os produtores 

para garantirem resultados ambientais

Os cidadãos e a Comissão Europeia exigem mudança

Pacto Ecológico Europeu, 2019 



O que são Pagamentos agroambientais por resultados?

Pagamentos baseados em resultados ambientais e 
indicadores específicos para os avaliar

Melhores resultados quantificados

»» maior pagamento/ha

Produtores decidem como gerir a exploração sem 
imposições exteriores

Podem ser modelos de pagamentos por resultados puros
ou mistos



Pagamentos por Resultados vs Pagamentos por Acções:

Geralmente considerados caros…

»» mas pagam resultados ambientais efectivos

»» as experiências já implementadas mostram elevado 
grau de eficiência na melhoria da condição ambiental

 Mudança duradoura de paradigma de gestão na 
exploração

»» melhor eficiência do financiamento agro-ambiental
existente

* Futura PAC »» totalidade das agro-ambientais em 
Estados Membros como a Holanda, a Irlanda



Construção de um modelo de pagamento por resultados

Diferentes etapas
Diferentes actores
Diferentes competências 

Researchers

Researchers
Farmers

Administration
Researchers

Administration

Administration
Researchers
Farmers



Eleição do resultado ambiental pretendido

O resultado ambiental pretendido deve ser claro:

Depender das práticas agrícolas utilizadas

Ser prioridade de conservação a nível Nacional ou 
Regional

Ser objecto de conhecimento científico que permita a 
eleição de indicadores para a sua avaliação.



Pastagens 
mediterrânicas 

biodiversas

Regeneração 
florestal –

Montado de 
sobro e azinho

Charcos 
temporários 

mediterrânicos

Linhas de água 
com galerias 

ripícolas

Solo saudável e 
funcional

Manchas 
de matos

Bosquetes de 
Quercineas e/ou 

Pinus

Elementos singulares

Resultados seleccionados
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Solo saudável e funcional

RESULTADO AMBIENTAL

PRÁTICAS AGRÍCOLAS

A.1. Grau de cobertura de 
rumex e margaça

Manchas de 
Rumex/Margaça indicam
baixos níveis de
fertilidade e possível 
toxicidade      

A.2. Extensão de solo 
descoberto

Sem manchas de 
espécies indicadoras

Presença de solo 
descoberto e depressões 
indicam erosão

Ausência de sinais
de erosão

Escolha de indicadores

Valas de 
drenagem



Regeneração
RESULTADO AMBIENTAL

PRÁTICAS AGRÍCOLAS

Não existe ou é 
muito baixo
(<10% de adultas)

B.1. Densidade de regeneração
no estado de arbusto

Elevada
(50-100% de adultas)

Escolha de indicadores

Limpeza 
de matos

B.2. Estado de conservação 
da regeneração

Mau
Elevado deficit 
de copa

Excelente
Sem sinais de estragos –
copa intacta



Escolha de indicadores

Pastagens mediterrânicas biodiversas

RESULTADO AMBIENTAL

PRÁTICA AGRÍCOLA

Dominância de 
gramíneas/ausência 
de leguminosas/
baixa diversidade

C.1. Equilibrio herbáceo C.2. Cobertura de cardos

Baixo
< 10%

Não há
dominância/há
diversidade

C.3. Cobertura de matos

Elevado
> 50% indicam
sobre-pastoreio

Alto – cistus
> 50%

Baixo
< 10%



Elevada
Existência de pelo
menos 1 elemento
de cada grupo

Elementos singulares promotores da biodiversidade

RESULTADO AMBIENTAL

PRÁTICA AGRÍCOLA

Nula
Não há elementos 
terrestres nem 
aquaticos

D.1. Diversidade de 
elementos singulares

D.2. Representatividade
D.3. Estado de 
conservação dos 
elementos singulares

Elevada
> 1% da área 
total da parcela

Mau 
Específico para 
cada ES

Excelente
Específico para 
cada ES

Baixa
< 0,3% da área 
total da parcela

Escolha de indicadores



Sistema de pontuação

Os indicadores devem:

refletir a condição do resultado 
ambiental definido

ser quantificáveis visualmente

ser testados no campo para 
validar a sua aplicabilidade



Testagem dos indicadores

10 Indicadores

8 Parcelas/cercas 
Montado

7 Produtores

Área total 459 ha

Sítio de Monfurado 
(Natura 2000) e arredores

Abril/Maio 2020 +  2021



Quantificação individual de indicadores

Solo saudável e funcional Regeneração

Pastagens mediterrânicas ES promotores da biodiversidade

 Amostra pequena

 Há diferenças entre 
parcelas

 Regeneração com 
classificações baixas

Abril/Maio 2020

 Indicadores ajustados 
em 2021

 Metodologia de campo 
revisitada

Abril/Maio 2021



O que já aprendemos com este processo?

A inovação é estimulada num processo onde todos se sentem empoderados e onde 
diferentes conhecimentos, perspectivas e competências são articulados

Os investigadores podem assumir a liderança como iniciadores do processo de inovação, 
»» mas este tem que ser também apropriado pelos produtores e pela administração.

O financiamento competitivo (de investigação) é um mecanismo importante de apoio 
»» mas o investimento a longo prazo é uma condição necessária para a co-
construção de um esquema agro-ambiental baseado em resultados.



Implementação já na próxima PAC >2022 

Em construção: 1) Definição dos níveis de pagamento 
2) Pacote regulamentar

para dois casos piloto » 2 Planos Zonais em contextos contrastados: 
Sitio Natura 2000 Monfurado e envolvente
Parque Natural do Vale do Guadiana e envolvente 



Muito obrigada pela vossa atenção!

mtpc@uevora.pt mifo@uevora.pt mhguimaraes@uevora.pt

www.med.uevora.pt
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