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FICHA TÉCNICA ‘OS CARVALHAIS DO CARAMULO’ 
 

Orçamento total do projeto: 8.607,00 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) 

Grande parte da serra do Caramulo está abandonada, e por isso extremamente 
exposta aos grandes fogos de verão, com consequências para as pessoas e a 
para a biodiversidade. 

 

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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Os Carvalhais do Caramulo num só olhar 

Ação 
Resultado nos últimos 3 

anos 
Resultados esperados/ano 

Poda e condução 
de carvalhos 

4 ha de área conduzida na 
regeneração de carvalhos 

1,0 ha 

Área de carvalhal 
com resiliência 
ao fogo aumentada 

4 ha 
1,0 ha e manutenção dos ha 
já intervencionados 

Tabuleiros para 
gaios 

Estão colocados 2 tabuleiros 
para gaios na área gerida 
pela MONTIS em Carvalhal de 
Vermilhas 

Manutenção e monitorização 
(com foto-armadilhagem) 
dos 2 tabuleiros 

Gestão de acessos 3 km 600 m 

Nº de espécies 
identificadas e 
registadas 

180 50 

Envolvimento de 
voluntários 

60 20 

 

Cada uma destas ações é completada com atividades pedagógicas. 

 

Orçamento: 

Atividade Total parcial 
6 ações de voluntariado para a condução da regeneração 
natural €759,00 
Monitorização de tabuleiros para gaios com fotoarmadilhagem 
e reposição de bolotas €430,00 

6 ações de manutenção e criação de acessos  €759,00 

Equipamento e material de apoio às ações de gestão e 
envlvimento da comunidade (guias de campo, enxadas, luvas, 
serrotes, tesouras de poda, binóculos, etc...) €1 500,00 

4 BioBlitz para registo de dados de biodiversidade €506,00 
1 Colóquio anual com visita de campo, sobre a gestão da 
propriedade, com projetos convidados e envolvimento direto 
dos parceiros  €800,00 

Recursos humanos para a operacionalização do programa €3 500,00 

Programa de visitação da propriedade, incluindo 2 visitas 
anuais às áreas geridas e pelo Parque Natural Vouga-Caramulo  €353,00 

  €8 607,00 
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A MONTIS procura apoiantes e financiadores para o seu programa “Os Carvalhais 
do Caramulo. 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. 

 


