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NOTÍCIAS 

4º WORKSHOP DO PROJETO EU4SHEPHERDS EM LEÓN, ESPANHA 
18.11.2022 

 

Durante os dias 2, 3 e 4 de Novembro, realizou-se o quarto workshop do projecto Eu4shepherds em 
León, Espanha. 

Os parceiros do projecto que participaram no workshop foram: Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
@lwknds, Alemanha; Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha 
#aldeiasdemontanha, Portugal, Archnetwork @archnetscot, Escócia; Agraren Universitet - Plovdiv, Bulgária; 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein e Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Áustria, Asociația 
AGROM-RO, Roménia; e Fundación Monte Mediterráneo #fundacionmontemediterraneo e Fundación 
Cesefor #Cesefor #Cesefor, Espanha. 
 

Também participaram neste workshop provenientes destes mesmos países, peritos em formação agrícola 
e/ou gestão extensiva de ovinos. 

Este foi o quarto workshop do projecto, que tratou principalmente da utilização de ferramentas inovadoras 
para explorações pecuárias extensivas e das TIC para formação. Rocío Gallego, da Fundación Cesefor, 
apresentou os resultados alcançados com GO Ovinnova #trashumanciaunmodeloinnovadordenegocio, 
através da apresentação: "Aplicação de novas tecnologias para o estabelecimento de modelos holísticos 
de gestão de rebanhos e gado. IoT e tecnologias de satélite". 

Nesta reunião houve também uma reunião de acompanhamento do projecto, na qual a coordenadora, 
Fundación Cesefor, deu uma visão geral do estado das tarefas que constituem os resultados intelectuais: 
IO1, currículo para a formação de pastores; IO2, manual para formadores de pastores; e IO3, plataforma 
de formação para divulgar principalmente os resultados da IO1. 

O currículo já foi desenvolvido. O encontro definiu os prazos para a finalização das últimas tarefas do 
manual para formadores e da plataforma de formação. A verificação final da plataforma por todos os 
parceiros foi também realizada. 

No último dia do seminário visitámos a extensa exploração ovina de Cándido Morán, que tem 1.000 
ovelhas e 40 cabras Merino, na cidade de Matallana de Torío. Conhecemo-lo em Caldas de Luna, León, 
durante a sua descida dos pastos da montanha onde passou o Verão com o seu rebanho. Durante a visita 
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pudemos observar como trabalha o cão "carea leonés", um cão pastor muito importante na região, 
especialmente no norte de Castilla y León. Ao lado do rebanho encontram-se também os mastiffs sempre-
vigilantes. Estes cães são necessários para defender o rebanho de lobos e dos ursos nas altas montanhas. 
Cándido tem 8 mastiffs Leoneses para realizar este trabalho importante. 

  

 

 
 

Os participantes do workshop visitaram Cándido Morán e o seu rebanho, um pastor de León que realiza transumância de curta distância 
(trasterminancia). 

Na tarde de sexta-feira 4, visitámos também as instalações da "Made in Slow", uma plataforma espanhola 
criada para a recuperação e preservação do património rico e valores tradicionais relacionados com a 
transumância. Alberto Díaz, o seu director fundador, explicou a origem da lã como matéria-prima utilizada 
pela sua organização. Esta lã provém da raça de ovelhas Merino, precisamente das ovelhas Merino do 
rebanho visitado pela manhã e de outros criadores de gado da zona de León que realizam transumância 
de curta distância (chamada "trasterminancia" em espanhol). Também deu uma visão geral do processo 
de fabricação dos fios utilizados nas criações do Made in Slow madeinslow.com. 
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REUNIÃO ONLINE EM 21 DE NOVEMBRO PARA DISCUTIR QUESTÕES DO MANUAL/GUIA PARA 
FORMADORES (IO2)  
24.11.2022 
 

 
 

No seminário em León, na primeira semana de Novembro, os parceiros do projecto agendaram uma 
reunião online no dia 21 de Novembro para fornecer sugestões e/ou corrigir a lista de competências que 
já tinha sido estabelecida para os formadores de pastores. 

A lista de competências foi alargada por contribuições principalmente da Fundación Monte 
Mediterráneo, e a lista final foi validada por todos os parceiros. 

Esta informação será incluída no Manual do Formador. 
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