
CURSO 3. FERRAMENTAS, TÉCNICAS E MÉTODOS DE
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA PECUÁRIA

EXTENSIVA

4
Gestão dos animais para adaptação às alterações
climáticas

RECURSOS ADICIONAIS PARA A
APRENDIZAGEM

Para aprofundar mais acerca desta unidade, recomenda-se a leitura de:

Algumas plantas com efeito antiparasitárias que se encontra no sul da
Europa: Calluna vulgaris, Cichorium intybus, Erica cinerea, Erica umbellata,
Lespedeza cuneata, Onobrychis viciifolia.

Vídeo “Bajos los bosques”, mostra a relação entre árvores, animais e
pessoas do oeste da Península Ibérica onde descrevem benefícios, práticas
de manutenção e recuperação, assim como relatos de produtores. Além do
vídeo, pode consultar também o livro, produzido pela Fundación
Entretantos

Notícia “Terras da Transumância” com investimento de 300 mil euros em
programa cultural identitário

Projeto “A grande rota da Transumância”

Manual de boas práticas de gestão dos espaços florestais na bacia drenante
da albufeira de Castelo do Bode

Dissertação “ A pastorícia na prevenção dos fogos rurais: uma estratégia
para a serra Algarvia”

O que são as “cabras sapadoras” e qual o seu papel na prevenção de
incêndios?

Guião de Boas Práticas para Gestão de Matos

Projeto “ TerRa, conhecer o território através das raças autóctones”

Fichas de boas práticas do projeto Live Adapt

o Ficha 2 Rusticidade animal – Produção com raças autóctones

o Ficha 6 Sanidade – Promoção do consumo de plantas com efeito
antiparasitário

o Ficha 8 Sebes vivas

https://youtu.be/WBYPPpB6Nqk
https://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2020/01/BajoLosBosques.pdf
https://896fm.pt/terras-da-transumanciacom-investimento-de-300-mil-euros-em-programa-cultural-identitario/
https://896fm.pt/terras-da-transumanciacom-investimento-de-300-mil-euros-em-programa-cultural-identitario/
http://www.transumancia.com/page/o-projecto
https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/epal/biodiversidade/publica%C3%A7%C3%B5es/manual-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-gest%C3%A3o-dos-espa%C3%A7os-florestais.pdf?sfvrsn=10
https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/epal/biodiversidade/publica%C3%A7%C3%B5es/manual-de-boas-pr%C3%A1ticas-de-gest%C3%A3o-dos-espa%C3%A7os-florestais.pdf?sfvrsn=10
https://www.agif.pt/app/uploads/2019/10/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pastoricia-na-serra-algarvia_2011.pdf
https://www.agif.pt/app/uploads/2019/10/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pastoricia-na-serra-algarvia_2011.pdf
https://florestas.pt/saiba-mais/o-que-sao-as-cabras-sapadoras/
https://florestas.pt/saiba-mais/o-que-sao-as-cabras-sapadoras/
http://www.proder.pt/ResourcesUser/ELA/Rede_natura_do_Alentejo/ITI_ZRNA_GUIAO_DAS_BOAS_PRATICAS_DE_GESTAO_DE_MATOS.pdf
https://ter-ra.pt/pt/
https://liveadapt.eu/pt/publicacoes/
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� Artigo de opinião “Raças autóctones e alterações climáticas”

� “Las Áreas Pasto-Cortafuegos: un sistema silvopastoral para la prevención
de incendios forestales”

� Lista de raças autóctones de Portugal

Lista de vídeos de raças autóctones de Espanha e França
https://www.youtube.com/c/PastoresdeIberia/playlists

Catálogo oficial de raças do MAPA
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas
/razas/catalogo/default.aspx

https://www.agroportal.pt/opiniao-racas-autoctones-e-alteracoes-climaticas/
http://digital.csic.es/bitstream/10261/35848/1/Tesis_JRM_FINAL.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/35848/1/Tesis_JRM_FINAL.pdf
http://anidop.iniav.pt/
https://www.youtube.com/c/PastoresdeIberia/playlists
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/default.aspx

