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ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano / 
acpaourique@gmail.com
INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP / 
gap@iniav.pt
Duarte Salvador Simões / duartensalvador@gmail.com
Manuel Anemécio Lourenço / ana@ourinforserve.pt
ANCPA – Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano / 
porcoalentejano@gmail.com
ICNF – Instituto da Conservação da natureza e das Florestas, IP / 
info.projetos@icnf.pt
Barrancarnes, Transformação Artesanal, SA / 
barrancarnes@barrancarnes.com

Projeto

Objetivos: Esta proposta apresenta estratégias que visam combater o declínio 
associado a P.cinnamomi, através da implementação de medidas que têm 
por base prevenir a infestação dos solos contra o patogénio, reduzir a sua 
população nos solos onde se encontra instalado, o aumento da qualidade do 
solo, a melhoria da vitalidade das árvores e consequentemente do 
rendimento dos agricultores na região. A concretização destes objectivos 
pressupõe o estudo, comparação e monitorização de vários factores em 
áreas de Montado com declínio, visando a mitigação da doença e a 
conservação do Montado existente. Este trabalho tem ainda em linha de 
conta a melhoria futura do sector económico associado ao montado, a qual 
deverá passar por uma gestão orientada para a qualidade e aumento da 
produção da cortiça e da bolota

Atividades

desenvolvidas:

FASE 1- Avaliação físico-química dos solos em parcelas de montado

FASE 2- Inventariação da flora natural nas parcelas de montado em estudo e

avaliação das espécies de plantas hospedeiras de P. cinnamomi

FASE 3- Selecção das plantas a introduzir nas pastagens (com efeito 
alelopático para P. cinnamomi)

FASE 4- Campos de demonstração

FASE 5- Avaliação do declínio por detecção remota no concelho de Ourique

(Dinâmica temporal e espacial)

FASE 6- Demonstração, divulgação e disseminação dos resultados

Resultados: Os resultados previstos incluem Mapa do risco de infecção dos solos, 

Misturas de plantas e Modelos de fertilização e de gestão:

1- Mapa do risco de infecção de P. cinnamomi

2- Misturas de plantas enriquecidas com espécies com efeito alelopático que

possam contribuir para a recuperação do montado; 

3- Modelos de fertilização para obtenção de árvores com vitalidade e com

produção de bolota em quantidade e qualidade;

4- Itinerário técnico para a gestão do montado.

Organização: RRN | Rede Rural Nacional em colaboração com:
UNAC I União da Floresta Mediterrânica e o CCSC I Centro de 
Competências do Sobreiro e da Cortiça 


