PROJECTO
LIFE ELCN
Criar uma rede Europeia de
Conservação em território privado;
Testar ferramentas privadas de
conservação do território;
Propor acções políticas de suporte à
conservação de território privado;

Onde nos
encontrar:
Avenida João de Melo, nº 23
3670-249 Vouzela
+353 232 774 040
montisacn@gmail.com

Acção piloto A6. Uso de
Crowdsourcing na conservação de
território privado.

@montisacn

PROJECTO LIFE
VOLUNTEER ESCAPES
Explorar o potencial do uso de
voluntariado em actividades de
Conservação Ambiental
A.3 Programa de voluntariado rotativo
para integração de ESC na
Conservação da Natureza e da
Biodiversidade
A.6 Actividades de Voluntariado para
Conservação da Natureza e da
Biodiversidade em propriedade
privada

www.facebook.com/montisacn/
Montis - Associação de
Conservação da Natureza

montisacn.blogspot.com

MONTIS - ASSOCIAÇÃO DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

BALDIO DE CARVALHAIS
Terra de ninguém e de todos, na vertente
sul da Serra da Arada, o baldio de
Carvalhais é a maior área sob gestão da
Montis. O trabalho na propriedade passa
pela gestão dos combustíveis finos,
utilizando como técnica de gestão o fogo
controlado. Facilitando assim a
reinstalação da floresta autóctone para a
criação de valor de biodiversidade.

A NOSSA VISÃO

COSTA BACELO E VIEIRO

A Montis é uma Associaçao de
Conservação da Natureza não
governamental sem fins lucrativos
que tem como objectivo criar
valor com a biodiversidade
através de uma gestão do
património natural, participada,
transparente e aberta a todos.

Áreas de Gestão
CARVALHAL DE VERMILHAS
We
aim to let you see and
Localizado na Serra do Caramulo, as

do
everything
the cities
duas
propriedades (Cabrieira
e

Dumação) de 5,5 hectares num total

have
offer.pela Montis em 2015
foram to
compradas
usando Crowdfunding. A propriedade
com uma matriz de carvalhal tem uma
abundante regeneração natural e
potencial de condução da mesma, após
o fogo de 2017.

No vale do Rio Paiva e do rio Deilão a Montis
gere as propriedades de Costa Bacelo e Vieiro
(23.9 e 25.9 hectares respectivamente),
propriedades da Altri Florestal.
Com um grande potencial para a
instalação de galerias ripicolas as
propriedades são sobretudo ameaçadas
por éspecies invasoras como acácias e
hakeas.

BALDIO DA GRANJA
Os 3 hectares do baldio da Granja localizados
em Oliveira de Frades caracterizam-se pela
presença de acácias (espécie invasora). A
Montis centra a sua gestão da propriedade,
principalmente, no controlo destas espécies.

CERDEIRINHA
Esta área privada contempla 2,3 hectares
em Valadares. A gestão desta
propriedade pela Montis passa por uma
gestão passiva dos matos apoiando a
regeneração natural dos carvalhos

FREIXO-DO-MEIO
Localizada em Montemor o Novo a Herdade
do Freixo do Meio com 2.8 hectares de galeria
ripicola extende-se ao longo de 1.9km de
linha de água, onde a gestão passa pelo
controlo do canavial existente

