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O Montado, um sistema agro-
silvo-pastoril de baixa intervenção, 

considerado semi-natural, ocupa uma área 

em Portugal superior a 700 000 ha. 
Anteriormente um exemplo de práticas de 
gestão e sustentabilidade na Europa, o 
Montado tem entrado em declínio desde a 
segunda metade do Séc. XX, sob 
circunstâncias ainda não esclarecidas. 

Considera-se que um elevado número de 
factores poderá estar implicado no declínio 
e morte súbita dos sobreiros, e estes 
incluem o ataque por um complexo de 
doenças e pragas, a intensificação da 
exploração do sobreiro, e factores 
abióticos, em particular a seca. Muitos dos 

potenciais factores não foram investigados 
em detalhe, e em alguns casos, não foram 

de todo investigados. É imperativo 
desenvolver em ecossistemas de Montado 
uma investigação abrangente, multi-
factorial e multidisciplinar. 

Coordenado pelo Centro de 

Ecologia Funcional (http://cfe.uc.pt), o 
Projecto RESCOE está a ser desenvolvido 
em quatro instituições, e conta com uma 
equipa multi-facetada que inclui 
especialistas em nematologia, ecologia de 
microorganismos, fitopatologia, 

ecofisiologia e ecologia de sistemas. A 
nossa investigação incide no estudo de 
factores bióticos e abióticos que 
consideramos poderem ter um papel 
importante no declínio do sobreiro. 

Incluímos o estudo de factores que foram 
anteriormente considerados importantes, 

mas cuja interacção com outros factores 
não foi ainda avaliada. Pretendemos reunir 
tanta informação sobre os factores 
bióticos e abióticos em locais de 
amostragem com historial de declínio 
diferente quanto for possível obter com as 
técnicas actuais. 

Desde o início do Projecto em 
Junho de 2010, estão a ser investigados 
grupos de organismos cuja contribuição 
para o declínio terá sido ignorada em 
estudos anteriores, mas que mostraram 
ter um papel importante na distribuição de 

plantas em outros sistemas, tal como os 
nemátodes fitoparasitas. O Projecto 

RESCOE inclui as primeiras prospecções 

de novas ou potenciais pragas e doenças 
de espécies de Quercus, que constituem 
uma grave ameaça ao Montado: 
Bursaphelenchus spp. e Phytophthora 
ramorum. 

Está a ser avaliado não só o papel 

dos antagonistas do sobreiro mas também 
o suposto papel benéfico dos seus 
mutualistas (fungos ectomicorrízicos); e 
desenvolvemos ainda investigação sobre 
outros organismos cujo efeito no declínio 
não foi ainda avaliado. Estes organismos 
incluem a flora associada ao sobreiro, que 

tanto poderá actuar como reservatório de 
pragas e doenças como suprimir esses 

antagonistas; e bactérias endofíticas, que 
tantos poderão ser patogénicas para o 
sobreiro, como promover o seu 
crescimento e estado fitossanitário.  

O Projecto RESCOE pretende 

reunir dados sobre a disponibilidade de 
água para as árvores, práticas de gestão 
do montado, condições climatológicas, e 
avaliar, no campo, a performance da 
planta, para posteriormente comparar 
estes dados com o historial de declínio e 

integrá-los com os resultados obtidos do 
estudo dos organismos associados ao 
sistema. O stress hídrico pode ser um 
problema significativo para o sobreiro no 
Montado, por um lado aumentando a 

susceptibilidade ao ataque de 
antagonistas, ou por outro afectando 

também esses organismos negativamente. 
Os efeitos de factores bióticos e 

abióticos seleccionados, isolados ou em 
combinação, serão avaliados em condições 
controladas para averiguar possíveis 
efeitos indirectos e interacções de 
factores. Os resultados de todo o projecto 

serão analisados de uma maneira 
integrada e considerando um elevado 
número de variáveis, o que permitirá a 
identificação das condições que 
despoletam ou agravam o declínio. 
Interacções entre pares de factores serão 
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também analisadas, de forma a avaliar 

interacções específicas. O conhecimento 
gerado por este projecto será interpretado 
à luz dos cenários previstos de alterações 
climáticas e das práticas de gestão do 

Montado. No final do Projecto RESCOE, 
serão realizadas reuniões com associações 
locais para aumentar o seu conhecimento 
destes assuntos, e definir práticas que 
poderão atenuar o declínio do sobreiro e 
promover a sustentabilidade ecológica do 
Montado. 

Em suma, propomo-nos obter a 
necessária estrutura de conhecimento das 
interacções ecológicas envolvidas no 
declínio do sobreiro, integrá-la no âmbito 

das alterações climáticas e de gestão 

previstas, e disponibilizar informação para 
as organizações responsáveis pela 
definição de políticas de sustentabilidade e 
de gestão do Montado. 
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