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NOTÍCIAS 

8ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EU4SHEPHERDS 
22.05.2022

 
 

Realizou-se uma reunião extraordinária EU4Shepherds no dia 12 de Maio. Além de dar seguimento a 

todas as tarefas do projecto, a reunião teve também como objectivo especificar o procedimento para a 

apresentação dos conteúdos dos Currículos dos Pastores na plataforma de formação que está a ser 

desenvolvida. 

O progresso de cada tarefa será apresentado na reunião de acompanhamento que coincidirá com o 

workshop C3 na Áustria em Julho. O workshop C3 incidirá sobre os "Métodos de formação inovadores, 

flexíveis e adaptados". O seu objectivo é apresentar e propor métodos de formação para a formação 

flexível de pastores e identificar os perfis dos formadores para tal formação. Haverá também visitas a 

organizações próximas com  boas  práticas e interessantes. Os participantes deste workshop têm 

conhecimentos de pastorícia e experiência em formação. 

 

WORKSHOP C3: "MÉTODOS DE FORMAÇÃO INOVADORES, FLEXÍVEIS E ADAPTADOS" E REUNIÃO 

DE GESTÃO NA ÁUSTRIA 
22/07/2022

 



                                                                                                     3  

 

 

 

 

 

De 5 a 7 de Julho de 2022 realizou-se uma nova Reunião de Gestão e Coordenação e um Workshop C3 

no Centro de Investigação e Educação Agrícola (AREC) Raumberg-Gumpenstein, Irdning-Donnersbachtal 

(Áustria). 

Ambos os eventos contaram com a participação de todos os parceiros: os anfitriões (AREC e Colégio 

Universitário de Pedagogia Agrária e Ambiental, UCAEP, Áustria), AGROM-RO (Roménia), ARCHNETWORK 

(Escócia), Fundación Monte Mediterráneo (Espanha), Cesefor (Espanha), Câmara Agrária da Baixa 

Saxónia (Alemanha). ADIRAM (Portugal) e a Universidade Agrícola de Plovdiv (Bulgária) participaram 

online. 

Os peritos também participaram e deram contributos valiosos para o workshop. 

A Reunião de Coordenação incidiu na actualização da justificação do projecto, na apresentação dos 

próximos passos e na apresentação do prazo-final para os contributos intelectuais. 

 

 

 

 

 

 

Durante o Workshop C3, foram discutidos métodos de formação para uma formação flexível de pastores, 

tendo em conta as barreiras identificadas na IO1 do projecto (“Currículo dos Pastores”). Os peritos e 

parceiros que participaram fizeram propostas para a definição do perfil do formador de pastores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de las 

instalaciones del 

Instituto Federal de 

Educación e 

Investigación Agrícola 

Raumberg-

Gumpenstein. Austria. 
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Também no âmbito do workshop, realizaram-se duas visitas: uma às instalações de um dos parceiros 

anfitriões, AREC, Raumberg-Gumpenstein, e uma à LFS - Grabnerhof, Technical College for Agriculture, 

Forestry and Alpine Livestock, Admont. 

Durante a visita à AREC, os participantes puderam conhecer as linhas de investigação da organização 

destinadas a otimizar a produção de pastagens, garantir a biodiversidade das pastagens alpinas, o bem-

estar animal, etc. 

O dia 7 de Julho foi reservado para uma visita à LFS - Grabnerhof, que é uma escola técnica de 

agricultura, silvicultura e pecuária alpina. Os estudantes recebem formação nestas disciplinas de forma 

holística, desde a produção no campo ou na floresta até aos produtos finais que chegam ao consumidor. 

Trata-se de uma escola secundária profissional de 3 anos, destinada à aquisição de competências 

teóricas e práticas. A formação prática é particularmente importante e característica de Grabnerhof. Tem 

lugar em 3 grupos de foco: 

1. Agricultura e silvicultura 

2. Processamento e venda de alimentos 

3. Preparação para a aprendizagem da  rede comercial com empresas líderes na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parte de las instalaciones de LFS - Grabnerhof. 
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Na tarde do dia 7 também visitámos uma zona montanhosa onde este centro de formação está a 

desenvolver um projecto para proteger as ovelhas do lobo. Estão a testar uma forma de protecção 

técnica do rebanho, utilizando um  tamanho típico de rebanho (em média 20 animais na Estíria): 

● Pastoreio de ovelhas e cabras em prados, no início do período de pastoreio. 

● Pastoreio livre com protecção nocturna, com uma vedação nas áreas de alta altitude, durante  a 

segunda metade do período de pastoreio das ovelhas. 

 

As visitas foram realmente enriquecedoras, obtivemos dados de referência e informações relevantes 

para o desenvolvimento do IO2 ("Guia para formadores"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoreo libre con protección nocturna con malla eléctrica en zonas de montaña. 
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08.08..2022 

Através de 7 entrevistas ficamos a conhecer um pouco melhor o trabalho quotidiano dos pastores em 

diferentes países. Aqui estão alguns dos seus testemunhos. 

 

Christina Ziegerhofer. Idade: 38. País: Aústria 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Trabalhei dois Verões como pastor nas 

pastagens de montanha. Antes disso, trabalhei oito verões em diferentes pastos 

de montanha de vacas e cabras 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Não tenho formação em pastoreio.  

O que mais gosta em ser pastor? O que mais gosto em ser pastor é de trabalhar com animais na natureza. 

Também adoro o desafio físico.  

O que gostaria de mudar na sua profissão? Pastor não é a minha profissão. Sugiro que houvesse mais 

formação e que o trabalho fosse melhor remunerado. Também o alojamento para os pastores deveria ser um 

pouco mais confortável. 

 

Georgi Varshilov e Dimitar Varshilov. Idade: 46/21. País: Bulgária 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  A nossa família é representada por 

três gerações de pastores. Somos descendentes de antigos pastores e 

continuamos a criar ovelhas nos dias de hoje. O meu avô criou ovelhas, o meu 

pai, e agora eu e o meu filho continuamos a criar as nossas ovelhas. 

Recebeu alguma formação em pastoreio? 

Georgi: Aprendemos com o nosso pai e avôs que criaram ovelhas. Eu estou 

entre eles desde criança e conheço muito bem o trabalho e a vida do pastor 

Dimitar: Estou com as ovelhas desde que era criança e ajudo o meu pai e o meu avô. Aprendi com eles. 

Atualmente estou a estudar para um bacharelato em Zooengenharia.  

O que mais gosta em ser pastor? Gosto do modo de vida do pastor desde criança. Somos três gerações de 

pastores e a nossa família tem ganho a vida com a criação de ovelhas. Este modo de vida está no nosso 

sangue. Não posso fazer outro trabalho, e não quero outro trabalho para fazer. Eu gosto de estar com o 

rebanho nas montanhas. Adoro a paz quando estou com as ovelhas na pastagem de Verão. Gosto de ouvir os 

sinos das ovelhas, e o latido dos cães. Gosto de observar o comportamento dos cães. Quero que as minhas 

ovelhas sejam as melhores, que o meu rebanho seja o melhor. 
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O que gostaria de mudar na sua profissão? Gostaria de mudar a política estatal em relação à criação de 

ovinos e, em particular, para a criação extensiva de ovinos. A burocracia e a administração do Estado na 

nossa indústria estão a matar-nos. O arrendamento de pastagens para os nossos animais está a tornar-se 

cada vez mais difícil. Quero que a situação do mercado na Bulgária mude em termos de preços de compra de 

produtos de ovinos e a sua venda livre a partir da exploração. 

 

Jonas Dankert. Idade: 34. País: Alemanha 
         

 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Há 11 anos que trabalho como pastor. 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Fiz um estágio como jardineiro. Adquiri 

os conhecimentos sobre criação de ovinos em vários estágios noutras 

explorações. Além disso, completei um curso sobre o abate de ovinos. 

O que mais gosta em ser pastor? O que adoro no pastoreio é a proximidade com a 

natureza. 

O que gostaria de mudar na sua profissão? O perigo representado pelo lobo deve finalmente ser levado a 

sério e as explorações ovinas devem ser melhor protegidas do lobo. 

 

Ana Teresa Matos. Idade: 29. País: Portugal 
 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Depois de frequentar a Escola de 

Pastores em 2019/2020, criei o meu projecto de conservação da natureza, por 

isso há mais de menos 4 anos. No ano passado, em 2021, comprei os meus 

primeiros animais e comecei então a pastorear por conta própria. Tenho agora 40 

animais da raça local Bordaleira Serra da Estrela. 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Quando eu era criança costumava vir 

para as montanhas com a minha família, e isso desencadeou o meu desejo de trabalhar em campos de 

conservação da natureza. Por isso, tenho um diploma de Biologia, uma pós-graduação em Ecologia e Gestão 

Ambiental e um mestrado em engenharia florestal. Também frequentei a Escola de pastores na Escola 

Agrária de Viseu. 

O que mais gosta em ser pastor? O sentimento diário de estar a deixar um mundo melhor e mais sustentável 

para a próxima geração Também ao ver o nascimento de ovelhas é mágico, na semana passada tive uma 

linda cordeirinha, a primeira de 2022 e estou tão feliz por isso. 

O que gostaria de mudar na sua profissão? Precisamos de mais casos como o meu, mudei-me de Lisboa 

(Mafra) para Casais de Folgosinho (Gouveia), nas montanhas do centro de Portugal, e iniciei o meu projecto 

de conservação da natureza, sem esperar por qualquer apoio. As pessoas devem ser encorajadas a tornarem-

se pastores através de oportunidades de formação, como a Escola de Pastores. 

 

Ciucanu Ncolae. Idade: 48. País: Roménia 
 

 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Há cerca de 35 anos, tenho sido 

simultaneamente pastor e criador de ovelhas.  Actualmente possuo cerca de 

200 ovelhas como Pessoa Natural Autorizada. 



                                                                                                     8  

 

 

 

 

 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Sim - Curso de Qualificação de Pastor de Montanha, Nível 2, 720 

horas (Novembro 2014-Maio 2015) organizado em Asău, Roménia  

O que mais gosta em ser pastor? O prazer de os pastorear. Tenho estado ligado a esta profissão desde 

criança.  Gosto de vê-los pastar, beber água, como os cordeiros brincam. 

 
 

Charlote Blacker. Idade: -. País: Escócia 

 

 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Métodos de trabalho mais eficientes 

através da mecanização dos trabalhos devido à falta de mão-de-obra no 

terreno. 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Recebi quatro cordeiros em 2013 

para ajudar a manter a erva em baixo em nossa casa. A partir disso, desenvolvi 

um rebanho de cerca de 30 ovelhas reprodutoras e iniciei o meu próprio 

negócio de carne ao ar livre com ovelhas, porcos e aves de capoeira. (www.herbmajesty.co.uk) 

O que mais gosta em ser pastor? Não há formação formal. Trabalhei de perto com o meu vizinho que tem um 

rebanho comercial e ajudei na selecção de ovelhas, cordeiros e medicamentos. Não havia formação online 

quando comecei, mas sou membro de grupos do Facebook como "mulheres na agricultura" para partilhar 

competências. Participei num curso Erasmus+ sobre agropecuária em Espanha, em 2018.  

O que mais gosta em ser pastor?  A minha época favorita é definitivamente o cordeiro. É uma época 

cansativa e por vezes triste quando se perde um animal, mas é também a melhor altura para ver uma nova 

vida e para ver os cordeiros prosperar e crescer 

O que gostaria de mudar na sua profissão? Ter acesso a matadouros locais rurais ou móveis que sejam 

pequenos, humanos, e menos stressantes para os animais. Também fazer parte de um colectivo de 

pequenos proprietários, especialmente para o acesso a pequenas quantidades de produtos farmacêuticos e 

maquinaria. 

 
 

Carlos Diez Roldán. Idade: 53. País: Espanha 

Há quanto tempo trabalha como pastor?  Desde que era criança. Com 13 anos, 

estive sozinho nos prados da montanha com um rebanho durante 2 mese 

Recebeu alguma formação em pastoreio? Não, apenas a aprender com pais e 

profissionais mais velhos e membros da família.  

O que mais gosta em ser pastor? As montanhas, estar nas montanhas, a tranquilidade, observar os animais.  

O que gostaria de mudar na sua profissão? Nada, está tudo bem hoje em dia. Nada a ver com as condições 

que tínhamos quando eu era criança e jovem. 
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