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Sumário Executivo 

 

O Estudo Económico para a Dehesa Boyal de la Piedra,  no âmbito da ação C7 do Projeto LIFE 

MONTADO & CLIMATE; A NEED TO ADAPT tinha por objetivo apresentar-se como um 

documento sintético, que contivesse uma análise do custo/benefício económico da intervenção 

na unidade piloto, considerando o investimento inicial realizado e o financiamento necessário, 

os custos de manutenção e o retorno económico, retorno este traduzido em aumento de 

receita, de autoconsumo e/ou de redução de custos na exploração agroflorestal diretamente 

resultantes da implementação do Sistema Integrado de Gestão do Montado, adiante designado 

SIGM, definido para a exploração para um universo de curto, médio e longo prazo.  

Com este estudo pretendia-se verificar se, para além dos benefícios ambientais e sociais, o SIGM 

preconizado no LIFE-Montado-adapt na Dehesa Boyal de la Piedra se apresentaria como uma 

solução capaz de contribuir para melhorar o rendimento da exploração e a sua sustentabilidade 

futura.  

Apesar dos esforços realizados, não foi possível recolher em tempo útil a informação necessária 

para elaborar um estudo económico para esta área demonstrativa, nomeadamente  não foi 

possível recolher a informação indispensável para estimar os ganhos resultantes do projeto ou 

os custos por cada tipologia de produto, pelo que, neste relatório apenas se apresenta uma 

descrição da intervenção preconizada pelo SIGM para a Dehesa Boyal de la Piedra. 
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Abstract 

The present economic study describes the LIFE intervention in Dehesa Boyal de la Piedra, as 

required by action C7 of the MONTADO & CLIMATE Project; NEED TO ADAPT Project. The 

document is a straightforward, user-friendly resource containing an economic cost-benefit 

analysis of the pilot project. It takes into consideration the initial investment and the financing 

carried out, the maintenance costs and economic returns (the implementation of the SIGM 

‘Sistema Integrado de Gestão de Montado’ materialized into increased revenue, self-

consumption strategies and/or cost reduction in the agroforestry business) for a short, medium 

and long term scenario. 

The aim of this study was to verify whether, in addition to the environmental and social benefits, 

the SIGM instrument recommended in LIFE-Montado-adapt at Dehesa Boyal de la Piedra is a 

solution capable of contributing to improving the performance of the agribusiness and its future 

sustainability. 

Despite the efforts made, it was not possible to collect the necessary information in a timely 

manner to prepare an economic study for this demonstrative area. Namely it was not possible 

to collect the indispensable information to estimate the gains resulting from the project or the 

costs for each type of product. As such, this report only presents a description of the intervention 

recommended by the SIGM for Dehesa Boyal de la Piedra.  
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Introdução 

O Estudo Económico para a Dehesa Boyal de la Piedra,  no âmbito da ação C7 do Projeto LIFE 

MONTADO & CLIMATE; A NEED TO ADAPT tinha por objetivo a produção de um documento 

sintético e de fácil leitura, que contivesse uma análise do custo/benefício económico da 

intervenção na unidade piloto em estudo, considerando o investimento inicial realizado e o 

financiamento necessário, os custos de manutenção e substituição e o retorno económico 

esperado, traduzido em aumento de receita e/ou redução de custos na exploração 

agrosilvopastoril diretamente resultantes da implementação do Sistema Integrado de Gestão do 

Montado, definido para a exploração, para um universo de curto, médio e longo prazo.  

Com esta ferramenta pretendia-se verificar se, para além dos benefícios ambientais e sociais, o 

SIGM preconizado no LIFE-Montado-adapt, esta metodologia se apresentaria como uma solução 

capaz de contribuir para melhorar o rendimento das explorações e a sua sustentabilidade futura, 

constituindo-se como um instrumento valioso para a disseminação dos resultados do projeto e 

para a sua perpetuidade para além do período de duração da intervenção LIFE. 

O relatório de Estudo Económico da intervenção LIFE por Exploração (Área Piloto do projeto LIFE 

Montado Adapt) foi aplicado em dois momentos da intervenção: 

- Primeiro momento durante a execução para avaliar o progresso da intervenção e estudar, por 

áreas produtiva, eventuais desvios e medidas de mitigação de impactos negativos e, 

- Segundo momento à data de encerramento do projeto com avaliação prospetiva de viabilidade 

económica a 20 anos. Esta fase ficou incompleta por não ter sido possível recolher, junto da 

entidade gestora da área demonstrativa, a informação indispensável á elaboração do estudo 

económico preconizado. 

O presente relatório reporta ao encerramento do investimento no âmbito da intervenção LIFE 

Montado Adap na Dehesa Boyal de la Piedra considerando os dados disponíveis em junho de 

2021. Inclui, portanto, uma vertente descritiva da intervenção realizada sem análise económica 

dos seus resultados. 

O Montado é o resultado da coevolução dos sistemas naturais e socioeconómicos. Com a 

mudança nestes sistemas o próprio Montado tem vindo a mudar, constatando-se hoje um 

declínio acentuado deste habitat declarado de interesse comunitário. 

Em termos produtivos, foram introduzidos neste SIGM diferentes culturas agrícolas e silvícolas, 

que asseguram produções a curto, medio e longo prazo, com consequentes impactos benéficos 

em termos de serviços ecossistêmicos. A escolha pela diversidade, além de objetivos 

económicos e ambientais, é também uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, 

devido à incerteza climática prevista e seus ainda desconhecidos efeitos na produção e no 

sistema. 

Como resposta aos desafios prementes, a equipa do projeto desenvolveu o Sistema Integrado 

de Gestão do Montado (SIGM) – um conjunto de estratégias de adaptação assentes sobre os 3 
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pilares da sustentabilidade (ambiental, social e económico), sendo que o mesmo foi 

implementado na Dehesa Boyal de la Piedra. 

O presente documento apresenta alguns textos e quadros em inglês ou espanhol, mantendo a 

língua original em que foram produzidos e utilizados no âmbito do programa LIFE Montado 

Adapt. 

. 

Metodologia 

A metodologia utilizada traduziu-se em: 

1. A ADPM disponibilizou a informação referente à caraterização da exploração e à 

caraterização da intervenção LIFE na exploração de acordo com os dados recolhidos no 

âmbito do projeto; 

2. Para recolha dos dados económicos de cada área Piloto foi aplicado o questionário/ 

quadro de valores de execução financeira (excel) o qual foi preenchido pelos 

responsáveis da exploração; 

3. A ADPM deu apoio direto às Explorações beneficiárias para suporte ao preenchimento 

da informação solicitada, garantindo a conformidade com os dados oficiais reportados 

em sede de pedidos de pagamento pelos beneficiários e a Alenprojetos realizou um 

webinar de apresentação aos beneficiários dos objetivos e da metodologia proposta 

para a ação C7 e reuniões individuais com os responsáveis de cada entidade beneficiária; 

4. A informação recolhida foi processada pela Alenprojectos, e não tendo sido possível 

obter em tempo útil a informação económica necessária  para a componente de estudo 

económico, foi apresentado o presente relatório descritivo da operação para a área 

piloto. 
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1. Caracterização da Entidade 
Identificação da unidade de intervenção 

L4 - Dehesa Boyal de la Piedra 

 

Nome da Herdade: Dehesa Boyal de la Piedra 
Localização: Villasbuenas de Gata, Cáceres, 
Extremadura, España 

Área total da propriedade: 480 ha Área no projeto: 100 ha 

Historial 

“La Dehesa Boyal de la Piedra es una finca que se encuentra ubicada dentro del término 

municipal de Villasbuenas de Gata. Sierra de Gata se caracteriza por ser un territorio que durante 

siglos fue frontera natural entre los territorios cristianos y musulmanes, motivo por el cual hay 

gran cantidad de torres defensivas y castillos en las cumbres y principales puertos. Es un 

importante cruce de caminos desde época de los romanos, motivo por el cual se conservan 

calzadas romanas. Debido a que es una zona tradicionalmente habitada desde hace siglos, los 

valles comenzaron a ser deforestados para su uso agrosilvopastoral, siendo la dehesa de la 

piedra un claro ejemplo de aprovechamiento agrosilvopastoral. A diferencia de otras fincas, 

Dehesa de la Piedra es una finca de aprovechamiento municipal, en la que, desde tiempos 

inmemoriales, los paisanos de Villasbuenas de Gata han llevado sus ganados a pastar a la dehesa 

boyal. Históricamente, en la dehesa, han pastado las ovejas, cabras y vacas de los habitantes del 

pueblo que así lo solicitasen. Otras partes de la finca más arables, se utilizaban para la siembra 

de cereales de invierno que pudieran servir de alimentación a la población de Villasbuenas. Con 

respecto a los árboles, se utilizaban para la obtención de leñas y bellotas..”  In Sistema Integrado 

de Gestão de Montado (SIGM) da área demostrativa L4 – DEHESA Boyal de la Piedra, ADPM, 

2019 

 

2. Caraterização da L4- DEHESA BOYAL DE LA PIEDRA 
 

Recursos 

“La Dehesa Boyal de la Piedra es un claro ejemplo de finca con un histórico aprovechamiento 

agrosilvopastoral. El estrato arbóreo está constituido de forma básica por robles principalmente 

y alcornoques (en las zonas más bajas y laderas orientadas al sur). De forma tradicional, se 

realizaban siembras de cereales en los prados más húmedos y cercanos a las riberas para 

aprovechamiento humano, se aprovechaban los pastos naturales de las dehesas para el 

alimento del ganado (siempre de una forma racional hasta el pasado siglo) y se aprovechaban 

los recursos madereros para leña y materiales constructivos con la madera que se cortaba para 

facilitar la limpieza del arbolado. Este uso racional se ha venido realizando hasta el pasado siglo, 

en el que el sobre aprovechamiento ganadero, el abandono de las prácticas agrícolas y el cambio 
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climático ha golpeado sobre la dehesa.” In Sistema Integrado de Gestão de Montado (SIGM) da 

área demostrativa L4 – Dehesa Boyal de la Piedra, ADPM, 2019” 

3. Caraterização da intervenção LIFE 

Para caraterizar a intervenção LIFE desenvolvida na Dehesa Boyal de la Piedra, e alvo do 

presente Estudo Económico da intervenção LIFE, foi feita uma adaptação-resumo do quadro de 

DESCRIÇÃO DO SIGM DA DEHESA BOYAL DE LA PIEDRA e consideradas as alterações registadas 

ao longo da implementação das várias estratégias de adaptação como base para o cálculo dos 

gastos e ganhos obtidos com a intervenção. 

Nesta exploração incluíram-se 3 tipologias de intervenção: 

1. CONSERVACIÓN DE LA DEHESA (Descrição de todas as EA selecionadas que permitam 

conservar o Montado tradicional para exploração agrosilvopastoril, incluindo melhoria 

de pastos e pastagens, retenção de água e polinização); 

2. INNOVACIÓN DE LA DEHESA (Descrição de todas as EA selecionadas que permitem obter 

novos produtos no Montado e aumentar a sua resiliência.); 

3. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LA FINCA (Descrição de todas as EA selecionadas que 

permitem obter novos produtos e/ou melhorar a resiliência). 

 

Visão 

“El ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, pretende alcanzar con el proyecto una correcta 

gestión agrosilvopastoral de la finca con los siguientes objetivos: 1) Contribuir a la mitigación del 

cambio climático y la disminución de sus efectos sobre la finca 2) Estudiar diferentes medidas 

de adaptación para que la finca no sufra pérdida de biodiversidad, realizando las repoblaciones 

pertinentes y permitiendo el renuevo de las especies forestales. 3) Crear una finca rentable, 

mediante la diversificación en la obtención de recursos. 4) Realizar un aprovechamiento 

sostenible y completo de la finca, introduciendo cultivos agrícolas en las zonas no aptas para la 

ganadería con el objetivo de aumentar los recursos de los ciudadanos del pueblo. ”In Sistema 

Integrado de Gestão de Montado (SIGM) da área demonstrativa L4 – Dehesa Boyal de la Piedra, 

ADPM, 2019”
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ESTRATEGIA DE ADAPTAÇÃO MEDIDA DE ADAPTAÇÃO 
RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: 

APOIO / REGULAÇÃO / FORNECIMENTO /SOCIAL E CULTURAL 
(P) PRINCIPAL / (S) SECUNDÁRIO 

1. CONSERVAÇÃO DO MONTADO (Descrição de todas as EA selecionadas que permitam conservar o Montado tradicional para exploração agrosilvopastoril, incluindo melhoria de pastos e 
pastagens, retenção de água e polinização) 

 

40. Abrigos de insectos, 
murciélagos y/o aves 

MIP Manejo de plagas (34); Protección de la vida salvaje (39) 

Apoyo (P): mantenimiento de la biodiversidad de aves insectívoras; insectos 
polinizadores; quirópteros insectívoros  

Regulación (S): control de plagas; polinización  

42. Ríos y aguas abiertas 

17. Leguminosas 
21. Plantación en ahoyado 

23. Plantación diversificada. 
28. Protector de plantas 

39. Biodiversidad 
 

Apoyo (P): mantenimiento de la biodiversidad de aves y fauna acuática; Regulación 
(S): erosión; calidad del agua, secuestro de carbono 

46.Plantas promotoras de 
biodiversidad 

9. media luna (alcorque) 
21. Plantación en ahoyado 

23. Plantación diversificada. 
53. Barreras (setos) vivos 

 

Apoyo (P): mantenimiento de la biodiversidad;  
Regulación (S): secuestro de carbono 
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2. INOVAÇÃO NO MONTADO (Descrição de todas as EA selecionadas que permitem obter novos produtos no Montado e aumentar a sua resiliência.) 

ESTRATEGIA DE ADAPTAÇÃO MEDIDA DE ADAPTAÇÃO 
RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: 

APOIO / REGULAÇÃO / FORNECIMENTO /SOCIAL E CULTURAL 
(P) PRINCIPAL / (S) SECUNDÁRIO 

13. Fibras Naturales 

 
9. Medias lunas (alcorques) 
21. Plantación en ahoyado. 

28 Protección 

Aprovisionamiento (P): alimento y fibra;  
Apoyo (S): conservación del suelo;  

Social y económico (S): supervivencia de la dehesa boyal 

32. Test Área 

4. Micorrizas y plantas 
17. Leguminosas 

21. Plantación en ahoyado 
23. Plantación diversificada. 

30. Instalación de valas. 
 

Aprovisionamiento (P): alimento y fibra;  
Apoyo (S): conservación del suelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

12 
 

 
 

3. DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA DA HERDADE (Descrição de todas as EA selecionadas que permitem obter novos produtos e/ou melhorar a resiliência) 

ESTRATEGIA DE ADAPTAÇÃO MEDIDA DE ADAPTAÇÃO 
RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: 

APOIO / REGULAÇÃO / FORNECIMENTO /SOCIAL E CULTURAL 
(P) PRINCIPAL / (S) SECUNDÁRIO 

7. Frutales 

9. Medias lunas (alcorques) 
10. Subsolado profundo. 

12. Caballones. 
21. Plantación en ahoyado 

23. Plantación diversificada. 
29. Acolchado. 

30. Instalación de vallas 
43. Plantación en caballones 

 

Aprovisionamiento (P): alimento;  
Apoyo (S): conservación del suelo, aumento de polinizadores 

9. Forraje 

9. media luna (alcorque) 
17. Leguminosas. 

21. Plantación en ahoyado. 
30. Instalación de vallas 

Aprovisionamiento (P): forraje Apoyo  
(S): conservación del suelo; fijación de nitrógeno; secuestro de carbono 

28. Rutas BTT  Social y económico (P): Incremento del turismo 
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4. Execução física á data do relatório (executado) 

Para efeito de análise da execução física à data do relatório (junho 2021) e tendo em conta que 

a intervenção LIFE, no seu relatório de atualização anual avalia os desvios ao nível específico dos 

trabalhos realizados, considera-se, neste ponto da análise económico-financeira, apenas os 

resultados das operações realizadas ao nível das várias estratégias implementadas. Assim 

temos:  

Resumo da execução física: 

Tipologia de produto/identificação de produto 

nº de plantas / arvores 
introduzidas / 
melhoramento 

efetuado 

Area (ha) Ano de implantação 

 

Fruteiras        

Granado Acco C14 90 

0,35 

2019  

Granado ER in vitro 90 2019  

Granado Ivia -Grana M49 6 2019  

Granado Ivia -Grana M55 6 2019  

Granado Mollar de Elche C-14 86 2019  

Granado Parfianca in Vitro 90 2019  

Granado WG in Vitro 90 2019  

Granado ER1 6 2019  

Granado Hicaz C14 6 2019  

Granado Wonderfull R.D. 1ª 90 2019  

Higuera Cuello Dama Blanca 120 

0,46 

2019 
 

Higuera Calabacita 105 2019  

Frutos do bosque        

Arándanos Duke 800 

1,2 

2019  

Arándanos Legacy 700 2021  

Arándano Bluecrop 500 2021  

Arándano Chanler 400 2021  

Arándano Ozarkblue 500 2021  

Arándano Skyblue 600 2021  

Arándano Centrablue 600 2021  

Arándano Alix Blue 200 2021  

Arándano Aurora 100 2021  

Frutos secos        

Corylus Avellana 172 0,40 2019 
 

Castaño  372 2 2019  

Almendro Prunus Dulcis  390 2,5 2019  

Árboles forestales        

Quercus ilex      2019  
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5. Execução financeira à data de intervenção  

De acordo com o pedido de pagamento efetuado disponibilizado em junho2021 tem-se a 

seguinte execução financeira do investimento do projeto: 

Statement of  
EXPENDITURES 

Total costs  
with non-recoverable 

VAT (in €) 

Total ELIGIBLE costs 
with non-recoverable 

VAT (in €) 

PERSONNEL 30 947,46 30 947,46 

  Additional salary costs 15 760,21 15 760,21 

  Non-additional salary costs 15 187,25 15 187,25 

TRAVEL 1 634,09 1 634,09 

EXTERNAL ASSISTANCE 4 836,24 4 836,24 

Durable goods - INFRASTRUCTURE 0,00 0,00 

Durable goods - EQUIPMENT 1 759,49 297,94 

Durable goods - PROTOTYPES 0,00 0,00 

LAND PURCHASE/LEASE/ONE-OFF 
COMPENSATION 

0,00 0,00 

CONSUMABLES 43 091,42 43 091,42 

OTHER direct costs 668,26 668,26 

OVERHEADS 5 805,47 5 703,17 

TOTAL  88 742,44 87 178,58 

 

 

6. Análise económica de resultados obtidos à data de relatório. 

A análise económica não foi efetuada por não ter sido possível recolher, em tempo útil, a 

informação sobre os produtos obtidos e os respetivos  ganhos diretos da intervenção LIFE 

Montado-adapt ou sobre os gastos por tipologia de produto/área de intervenção.
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