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Ações 
preparatórias

Modelo de Plano de Gestão Integral (PGI)

Coleção de conhecimento em montado

Seleção de áreas piloto

Serviço para o diagnóstco de mortalidade de Quercus

Criação de protocolos de diagnóstco e detecção de mortalidade de Quercus



Ações de 
conservação

Diversifcação dos habitats

Conservação, diversifcação e melhoria das pastagens

Controle integrado de pragas e doenças

Diversifcação da vegetação arbórea e arbustva de montados

Gestão de gado doméstco e de caça

Conservação do solo e da água

Renovação e gestão e de foresta



Ações de 
monitoramento

Indicadores ambientais

Indicadores socioeconômicos

Avaliação das externalidades do montado



Ações para 
conscientização e 
divulgação de 
resultados

Programa de treinamento e aconselhamento

Visitas de demonstração a áreas piloto e vídeos informatvos

Seminário de partcipação com a população local

Website, redes sociais, newsleter

Colaboração com outros projetos e intercâmbio de experiências  

Materiais educatvos e informatvos

www.biodehesa.es



O QUE CONSEGUIMOS?

Formação de uma equipe técnica especializada em montado (Serviço consultvo futuro em 
dehesa)

Criação de um programa de treinamento em montado (preparação de manuais de 
treinamento, desenho de cursos de treinamento, compilação de conhecimento consolidado)

Apoio e promoção dos instrumentos da Lei 7/2010, poanran lan d ehesan: Plannos d e Gestoo Integranl, 
apoio ao Plann Direcetor Dehesans y Censo d e Dehesans

Transferência de conhecimento (44 eventos de treinamento  con mais de 1.700 partcipantes) 
realização de atvidades de conscientzação e divulgação

Desenvolvimento de um conjunto de protocolos para detecção e diagnóstco de Phytopohthoran 
ceinnanmomi y Pythium spoiceulum (campo, laboratório e viveiros)

Projeto de áreas piloto exemplo de gestão integral e sustentável, bem como o núcleo de 
transferência de conhecimento e inovações técnicas em dehesa



Finalizar o programa de treinamento y seminário de 
partcipação 

Aplicação de computador para Planos de Gestão Integral

Ínicio de Serviço para o diagnóstco de mortalidade de Querceus

EM QUE CONTINUAMOS TRABALHANDO?

Divulgação e transferência de resultados (visita áreas piloto, 
vídeos informatvos, website, seminário fnal Life,…)

Campanha de informação ao consumidor sobre os produtos do 
montado



O QUE SERÁ DEIXADO PARA OS 
MONTADOS DO FUTURO? Ley 7/2010 + Life bioDehesan

1. MONTADOS RECONHECIDOS

an) Formanceión and ehesand an: Superfcie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de 
cabida cubierta (superfcie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida 
entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y 
ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo 
(pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegétcas. 

b) Dehesan: Explotación consttuida en su mayor parte por formanceión and ehesand an, 
sometda a un sisteman d e uso y gestón de la terra basado principalmente en la 
ganadería extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos 
forestales, cinegétcos o agrícolas.

 

Defnición de dehesa (Ley 7/2010,para la Dehesa)

 


