
NO CORAÇÃO 
DO MONTADO: 
O PROJECTO 
GREEN HEART 
OF CORK.
O GHoC é o novo projecto  
da WWF sobre conservação  
da maior mancha de sobreiro  
do mundo. Localiza-se no Vale 
Inferior do Tejo e do Sado, 
numa área de 1 milhão  
de hectares e sobre o maior 
aquífero Ibérico; inclui alguns 
dos habitats floristicamente 
mais biodiversos  
do Mediterrâneo.



Vale Inferior do Tejo e do Sado.

Esta área oferece muitos benefícios para 
as empresas e pessoas, combinando o 
elevado valor económico da produção 
corticeira e agrícola com elevados valores 
de biodiversidade e recursos naturais – 
nomeadamente carbono e água. No seu 
subsolo localiza-se o maior aquífero da 
Península Ibérica, denominado Bacia do 
Tejo-Sado, o qual fornece água a cerca de 

um milhão de habitantes, a dezenas de 
milhares de hectares de regadio, e a uma 
das mais importantes faixas industriais 
do país. Através de boas práticas agrícolas 
e florestais, estes montados contribuem 
de forma significativa para a melhoria da 
qualidade da água e para o aumento da 
recarga do aquífero.

PORQUÊ?

Os proprietários da região já tomaram importantes medidas para tornar as suas práticas mais 
sustentáveis. Por exemplo, cerca de 50.000 ha do montado de sobro da região (10% do total) 
encontram-se certificados pelo FSC (Forest Stewardship Council) – ou seja, são geridos de forma 
sustentável. No entanto, apesar do seu inegável valor ambiental, económico e social, este 
território encontra-se sob pressão, devido à crescente taxa de exploração e poluição do aquífero 
e perda do valor económico da cortiça.

50.000ha

Saiba mais sobre as soluções de negócios da WWF em:
Global Forest and Trade Network  http://gftn.panda.org/  
Forest Stewardship Council  http://www.fsc.org/ 
High Conservation Values network  http://www.hcvnetwork.org/ 
Water Stewardship  http://www.allianceforwaterstewardship.org/ 
Ecosystem Services market  http://www.habeas-med.org/ 

Podem aderir ao GHoC entidades públicas ou privadas que beneficiam dos serviços do ecossistema 
montado do Vale Inferior do Tejo e do Sado, e/ou que querem ajudar a preservar este recurso. Ao 
participarem neste projecto, estas entidades contribuem para a viabilidade e sustentabilidade 
económica da sua actividade, para a conservação da água e da biodiversidade dos ecossistemas 
associados, e para a promoção pública da sua imagem, como resultado da sua responsabilidade 
social e ambiental e da criação de valor partilhado.
Exemplos de áreas de negócio abrangidas são: floresta, alimentação e bebidas, cimentos e infra-
estruturas, serviços públicos, etc.

Para mais informações: http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/
hotspots_de_biodiversidade_e_servicos_do_ecossistema_/

É justamente nesta área, centro da 
produção corticeira mundial, que a WWF 
tem promovido a gestão sustentável 
dos montados de sobro, como forma de 
assegurar a sua conservação. Desde 2004, 
através do programa Cork Oak Landscapes, 
a WWF tem promovido a certificação 

FSC, como mecanismo de verificação 
das boas práticas agro-florestais nos 
montados. O projecto GHoC estabelece uma 
plataforma de empresas que apoia a WWF a 
implementar novas soluções ambientais em 
defesa dos seus negócios.

COMO?

O GHoC visa compensar os proprietários rurais que 
contribuem para a melhoria dos serviços fundamentais 
que os ecossistemas prestam a todos nós: a retenção 
de carbono, a formação de solo, a regulação do ciclo 
da água e a protecção da biodiversidade. O GHoC vai 
compensar boas práticas agrícolas e florestais no 
coração mundial do montado de sobro – o Vale Inferior 
do Tejo e do Sado.

Área de Aquífero 676.677 hectares (ha)

Volume de água de recarrega anual potencial 1.472.839.377 m3 / ano

Área de Floresta 456.239 ha

Carbono Florestal Armazenado 40.733.681 ton de C02e

Área de Montado de  Sobro 322.517 ha

Carbono Armazenado em Montado de  Sobro 26.597.910 ton de C02e

Número de Espécies Endémicas 5 espécies

Lista de endémicas
Chalcides bedriagai, Discoglossus galganoi, Alytes cisternasii, 
Lissotriton boscai, Podarcis carbonelli

Área de ocorrência de Espécies Endémicas 344.687 ha

Número de Espécies Criticamente Ameaçadas 
(CR) e Em Perigo (EN

9 espécies

Lista de de Espécies CR e EN
Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, 
Chlidonias hybrida, Circus pygargus, Netta rufina, 
Tringa totanus, Milvus milvus, Hieraaetus fasciatus

Área de ocorrência de Espécies CR e EN 74.977 ha

UM PROJECTO DE SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA

QUEM?

LEVANDO A SUSTENTABILIDADE MAIS ALÉM!


