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• Projecto: RUMUS ‐ Boas Práticas agro‐silvopastoris
para o vale do Guadiana
– Área prioritária: Parque natural do vale do
Guadiana
• Promotor: Associação de Defesa do património de
Mértola
• Co‐financiamento: 73.341.00€
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•

Objectivos: A execução do projecto “RUMUS – Boas Práticas agrosilvopastoris para o Vale do Guadiana”foi
uma parceria entre a associação de criadores de ovinos do sul, a direcção regional de agricultura e pescas
do Alentejo e o Instituto nacional dos recursos biológicos, que teve como propósito fomentar actividades
de gestão dos espaços pastoris que promovessem a conservação da natureza e da biodiversidade, com o
objectivo de avaliar os impactos que diferentes modelos de gestão têm sobre a biodiversidade vegetal e
animal estabelecendo para o efeito sistemas de indicadores de biodiversidade e centrou‐se no Parque
Natural do Vale do Guadiana.

A participação dos agricultores da área de intervenção foi determinante para estabelecer uma rede de
explorações de reconhecido valor paisagístico e biológico representativo. Alguns dos aspectos relevantes
para o estabelecimento de indicadores envolvem a manutenção de pastagens biodiversas, questões de
mobilização mínima de solo, sementeira directa, a gestão do pastoreio como fonte de diminuir o risco de
incêndio e a manutenção de raças autóctones, nomeadamente de pequenos ruminantes, a raça ovina
campaniça que se encontram ameaçadas de extinção.
•

Resultados: inventariação de sete modelos de pastagens , edição de uma publicação, realização de três
seminários e realização de dois encontros da ovelha campaniça
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• Perspectiva futura: no futuro iremos dar continuidade ao estudo das

•

pastagens da área da intervenção, percebendo o impacto que diferentes espécies animais
tem no coberto vegetal, bem como a carga animal. É pretendido igualmente a realização
anual do Encontro da Ovelha Campaniça, bem como desenvolver acções de sensibilização
junto dos agricultores no que concerne a boas práticas agrícolas.
O objectivo das acções centram‐se na preservação do coberto vegetal e no aumento do
efectivo de pequenos ruminantes ameaçados de extinção, contrariando a perda da
biodiversidade e promovendo as actividades subjacentes à produção dos referidos ovinos
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1º Seminário – reunião de Outono da sociedade Portuguesa de pastagens e forragens
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I Encontro da Ovelha da Campaniça – Mostra de Pequenos Ruminantes
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I Encontro da Ovelha da Campaniça
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Viatura adquirida para suportar as actividades do projecto

Seminário : Pastoricia no Mediterrâneo Biodiversidade e Economia

comunicações

tosquia

Degustação de queijo de Ovelha
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Seminário:
Potencialidades das raças autóctones para a diferenciação dos produtos locais
Cine teatro Marques duque
9h00m – Recepção dos participantes
9h15m – Sessão de Abertura
Presidente da Câmara Municipal de Mértola – Jorge Rosa
Presidente da ADPM – Jorge Revez
Presidente da Assembleia Geral da ACOS– Rui Conduto
Director Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo – João Libório
Moderador – Miguel Madeira ‐ ACOS
10. 00m – Programa de Conservação e Melhoramento da raça Campaniça – Claudino Matos – ACOS
10. 30m – Estratégias de Valorização da Ovelha Campaniça – Carlos Bettencourt – Centro de
Experimentação do Baixo Alentejo ‐ DRAPAlentejo
11. 00m – Pausa para chá
Moderador – Seita Coelho (INRB/L‐INIA Oeiras)
11.15m – Abordagem aos mercados da carne de pequenos ruminantes – representante do GPP*
11.45m – Perspectivas para os sistemas de agricultura do Sul do Baixo Alentejo face à PAC‐pós
2013 – João Madeira – ACOS
12.30m – Apresentação das conclusões do projecto RUMUS e apresentação da Publicação “
Silvopastoricia no Vale do Guadiana” – Cristina Caro – ADPM e Claudio Torres – Campo
Arqueológico de Mértola
13.00m – Almoço livre
14.30 – Partida para as visitas de campo:
Apresentação do sistema de identificação electrónica – ACOS
Sociedade agrícola Vargas Madeira Lda. – Corte do Gafo de Cima
13 de Novembro, Corte do Gafo de Cima
10h00 – Abertura oficial do 2º Encontro da Ovelha Campaniça
Com a presença do Presidente da ADPM e do Presidente da Câmara
Municipal de Mértola
10h00 – Percurso pedestre na Rota da Pastorícia
10h00 – 19h00 – Mostra de pequenos ruminantes
12h00 – Animação de Rua com Pifaradas e Zambubadas de pastores da
Serra da Estrela
14h00 – 16h00 – Actividades de Educação Ambiental para miúdos e graúdos
Colorir a tradição ‐ Atelier de Tinturaria de lãs da oficina da Tecelagem
15h00 –
15h30 – Garraiada
17h50 – Visionamento do documentário “ O Ciclo da Lã”
21h00 – Baile
* Som de linha, venda de produtos regionais, borrego no espeto, jogos tradicionais, visita
ao Moinho.
Animação de Rua com Pifaradas e Zambubadas de pastores da
Serra da Estrela

