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CARÁTER

€ Económica

S Social

A Ambiental

PERÍODO DE RETORNO

• 1-5 anos

•• 6-10 anos

••• > 10 anos

•••• sem retorno direto

LEGENDA

ECONÓMICO
SOCIAL
AMBIENTAL

CARÁTER DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS

IMPACTOS ESPERADOS NOS RESULTADOS
DA EXPLORAÇÃO

. ANO DE IMPLEMENTAÇÃO

. ÁREA INTERVENCIONADA
. INVESTIMENTO TOTAL NA ÁREA PRODUTIVA

AUMENTO
DAS VENDAS

VALORIZAÇÃO
PATRIMONIAL

REDUÇÃO
DE CUSTOS

DESAFIOS FACE ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Estudar a adaptação de diferentes espécies de 
fruteiras

Arborização com espécies ripícolas para 
manutenção da humidade no solo e criação de 
microclimas

Introdução de espécies aromáticas para aumentar 
a população de polinizadores

Regeneração do ecossistema

Fixação de população e desenvolvimento 
socioeconómico

VISÃO
Contribuir para a mitigação das alterações climáticas 
através de medidas de adaptação com vista à manutenção 
da biodiversidade e renovação de espécies florestais. 
Obter uma maior rentabilidade e recursos para os 
cidadãos por via da diversificação,  como a introdução de 
culturas agrícolas em zonas menos aptas para a pecuária.

OBJETIVOS
Proteção da regeneração natural

Sementeira ou plantação (em caso de ausência ou 
regeneração natural insuficiente)

Diversificar as fontes de alimentação do gado

Favorecer o bem-estar animal 

Retenção de água na paisagem

Conservar e melhorar a matéria orgânica, a 
biodiversidade e a fertilidade do solo

Evitar a compactação e a erosão do solo

Diversificação de produtos e meios de vida

PRODUTOS

Plantas aromáticas

Fruteiras e frutos do bosque

Espaço de lazer

Espécies 
florestais

•• €AS
            

Fruteiras
•• A

Fibras
Naturais
••• €AS

Biodiversidade
••••AS

Espécies 
ripícolas
••••AS

Forrageiras
•• €AS

  

MODELO DE NEGÓCIO: DEHESA BOYAL DE LA PIEDRA

30%

50%

20%
ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO

Pela natureza jurídica do gestor os  produtos não 

devem ser comercializados, podendo beneficiar a 

generalidade dos munícipes, por exemplo, através 

do abastecimento de cantinas e refeitórios de 

instituições públicas e semi publicas 

2019
100 hectares  Dados não apurados


