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FICHA TÉCNICA ‘DAR MÃOS À NATUREZA’ 
 

Orçamento total do projeto: 44.562,00 EUR (versão detalhada em baixo) 

 

A MONTIS definiu como sua missão, desde a sua criação, a gestão de terrenos marginais 

com objetivos finais de aumento da biodiversidade e gestão de riscos, nomeadamente do 

fogo. Para isso coloca em prática um modelo de envolvimento da comunidade com base no 

voluntariado direcionado para a gestão ativa das propriedades.  

 

A MONTIS gere atualmente um total de 178,2 ha em Portugal, divididos por 26 

propriedades, com objectivos de conservação da natureza e valorização da 

biodiversidade. Desde 2017 que envolve cerca de 200 voluntários por ano nas suas 

atividades desde 2017. 

 

Conta, neste momento com 439 sócios que acreditam no modelo de gestão e conservação 

que a MONTIS tem vindo a implementar (quer em terrenos próprios da quer em terrenos 

particulares ou baldios que gere através de protocolos de gestão estabelecidos com os 

respetivos proprietários). 

 

Sabia que... 

Portugal apresenta a maior percentagem de habitats em declínio (quase 20%) de 

entre todos os Estados-Membros da EU. 

Portugal tem mais de 60% de espécies com estatuto desfavorável ou 

desconhecido, cuja condição é desconhecida, revelando a falta de investimento 

na monitorização das espécies. 

Ao mesmo tempo Portugal fica entre os países da União que tem menos de 20% 

das suas Zonas Especiais de Conservação, no âmbito da Diretiva Habitats». (“O 

Estado da Natureza na União Europeia”, 2020) 

 

Por isso é central a ação, que parte do conhecimento adquirido através da 

gestão partilhada e que promove a capacitação dos seus voluntários, em 

particular e da população, no geral. 
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Dar a mão à natureza num só olhar 

Ação 
Resultado nos últimos 3 

anos 
Resultados esperados/ano 

Sementeiras 

diretas 
3,38 ha  1,2 ha 

Poda e condução 

de carvalhos 

8,43 ha de área conduzida na 

regeneração de carvalhos 
1,0 ha 

Construção de 

barreiras à 

escorrência da 

água 

Feitas 70 estruturas de 

engenharia natural nas 

propriedades para retenção de 

sedimentos. 

20 estruturas de 

engenharia natural nas 

propriedades para retenção 

de sedimentos. 

Restauro de 

galerias 

ripícolas 

800m 300 m 

Controlo de 

espécies exóticas 

invasoras 

Controlados -  9,14 ha de 

área, para Acacia dealbata e 

Hakea sericea 

3,0 ha 

Tabuleiros para 

gaios 

Estão colocados 7 tabuleiros 

para gaios em diferentes 

propriedades, e 1 tabuleiro 

para controlo, no bioparque 

de Pisões. 

Manutenção e monitorização 

(com foto-armadilhagem) 

dos 7 tabuleiros 

Gestão de acessos 5 km 2 Km 

Plantações 29.398 árvores plantadas 1500 árvores 

 

Cada uma destas ações é completada com atividades pedagógicas. 

 

Orçamento: 

Atividade Total parcial 

12 ações de voluntariado mensal, cada um de 1 dia 

(Voluntariado corporativo/público em geral/comunidade local) 
1080,00 EUR 

6 ações com escolas e comunidade local, de 1 dia 540,00 EUR 

10 ações de voluntariado académico, de 2 dias 1800,00 EUR 

4 fins de semana de voluntariado (publico geral) 1440,00 EUR 

1 campo de trabalho internacional 3600,00 EUR 

6 BioBlitz – ações de identificação e registo de fauna e 

flora. 
770,00 EUR 

2 oficinas de morcegos 1200,00 EUR 

2 oficinas de avifauna 1200,00 EUR 

2 oficinas de engenharia natural 1200,00 EUR 

2 semestres de voluntariado de longa duração, com 4 12.096,00 EUR 
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voluntários por semestre * (ajudas de custo de 12 EUR por 

dia) 

Estadia para voluntários de longa duração 6.000,00 EUR 

Técnico para orientação de voluntários no terreno e 

acompanhamento em reporte de tarefas 
13.200,00 EUR 

Total 44.562,00 EUR 

 

A MONTIS procura apoiantes e financiadores para o seu programa de 

voluntariado “Dar uma mão à natureza”. O orçamento apresentado está previsto 

para um ano de execução do programa. Há a possibilidade de financiar o 

projecto na totalidade ou apenas atividades específicas durante um ou vários 

anos. Qualquer opção de financiamento é válida e preciosa para que possamos 

levar avante a nossa missão de valorizar a biodiversidade em áreas 

abandonadas. 

 


