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Alentejo recebe novo projeto LIFE: Adaptação do Montado às Alterações Climáticas  
 
A Associação de Defesa do Património de Mértola assinou esta semana o contrato de 
execução do projeto LIFE-Montado-Adapt - MONTADO & CLIMATE, A NEED TO ADAPT. 
 
 Esta iniciativa apoiada pela Comissão Europeia, reúne 17 parceiros de Portugal, Espanha e 
Holanda com o objetivo de implementar medidas de adaptação às alterações climáticas nas 
paisagens de Montado e Dehesa  em 11 propriedades piloto em Portugal e Espanha. 
 
 Com base nas condições locais será desenvolvido um Plano ILU (uso integrado da terra) que 
será executado e monitorizado em 11 propriedades. Após 5 anos haverão diferentes 
"modelos” de adaptação do Montado às alterações climáticas, que terão uma abordagem 
multifuncional dos espaços considerando 20 diferentes fontes de rendimento como a cortiça, 
plantas aromáticas e medicinais (PAM), forragem, lenha, frutos secos, fibras naturais, plantas 
ornamentais, frutos e vegetais frescos, grãos e sementes, polinização de culturas, créditos de 
carbono, biomassa, eco e agroturismo etc. 
 
No mês de Setembro decorrerão na sede da ADPM, em Mértola, as primeiras reuniões de 
arranque do projeto que durará até 2021 e que reúne os principais atores do sector, num 
desafio de enorme importância para a floresta nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a ADPM: A ADPM é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) sedeada em 
Mértola. Foi constituída em 1980, desenvolvendo desde então uma estratégia de atuação centrada na capacitação 
das populações com quem trabalha e na promoção dos recursos endógenos. Tem desempenhado um papel fulcral 
na promoção dos recursos endógenos do Alentejo, atuando paralelamente em diversas áreas intervenção, tais 
como: Ambiente, Educação, Formação e Emprego, Intervenção Social, Cooperação Transnacional e 
Desenvolvimento Local e Regional. Contactos: ADPM  Telefone: 286610000  Telemóvel: 967818958 (Jorge Revez, 
Presidente)  email: conhecer@adpm.pt  965416828 (Maria Bastidas, Técnica) 
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