DESIGNAÇÃO DO PROJETO

ECOPOL – Internalização da narrativa funcional do Montado na
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de
Desenvolvimento Rural

CÓDIGO DO PROJETO
PDR2020-2023 -FEADER-045974

OBJETIVO PRINCIPAL
Contribuir para o cumprimento das metas dos indicadores de Realização (IC8 e IC14) e de Resultado (IR7 e
IR13) na medida em que a operação p divulgação de estudos, projetos e iniciativas no domínio da
quantificação e valorização económica com vista à melhoria da aplicação das políticas de Desenvolvimento
Rural nomeadamente no âmbito da prioridade 5.

REGIÃO DE INTERVENÇÃO
Lisboa e Vale do Tejo

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
ACHAR – Associação de Agricultores de Charneca

DATA DE APROVAÇÃO
19-12-2018

DATA DE INÍIO
23-03-2018

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO
DA UNIÃO EUROPEIA

€ 4 425,38

FEADER - € 3 761,57

DATA DE CONCLUSÃO
06-03-2021

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG. *
€ 663,81

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificação e priorização de bens e serviços produzidos pelo Montado enquanto
sistema agroflorestal multifuncional; 2. Analisar os mecanismos de remuneração de SE consagrados na PAC
para o sistema Montado, a sua adequabilidade, causas de sucesso e insucesso; 3. Levantamento e
sistematização de informação relativa ao valor económico e mecanismos de remuneração dos serviços de
ecossistema (SE) identificados como prioritários; 4. Propor com base no conhecimento científico disponível
mecanismos de remuneração de SE adequados à viabilização económica do sistema Montado enquanto
sistema multifuncional; 5. Disponibilizar conhecimento científico e técnico necessário para a tomada de
decisão pelos decisores políticos na formulação, acompanhamento e avaliação das politicas de
Desenvolvimento Rural, na perspetiva da remuneração de SE do Montado; 6. Divulgação dos resultados
adotando diferentes formatos capazes de abranger o público alvo: decisores.
A ACHAR participará de forma mais relevante nas atividades dos grupos focais, na elaboração do RT e RNT, nas
atividades de divulgação e de transferência e valorização informação.

