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O sistema de pastoreio de percurso 
corresponde a uma forma ancestral e cultural 
de valorizar o território específico das 
regiões Mediterrânicas. 

Trata-se de uma forma itinerante de 
alimentação dos rebanhos de pequenos 
ruminantes, baseada numa rede complexa de 
circuitos concêntricos aos locais de 
pernoita. 

Guiados por pastores, os rebanhos realizam 
diariamente um percurso de extensão variável 
em função da época do ano, explorando os 
recursos disponíveis ao rebanho no contexto 
da aldeia.  
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Fig. 1 Variação do ritmo de actividades ao longo do dia para ovinos 
e caprinos em função da variação do foto-período 

Como atrair jovens para a 
profissão? 

Viabilização 

O sistema de pastoreio de percurso tem 
vindo paulatinamente a desaparecer, não 
havendo jovens a aderir à profissão. 

A duração dos percursos de 
pastoreio varia ao longo do ano, 
em função da abundância ou 
escassez de recursos, da 
temperatura máxima do dia e do 
foto-período.   

Durante grande parte do ano, 
identifica-se um padrão bimodal 
no comportamento de alimentação 
de ovinos e caprinos. 

A analise da variação do padrão 
de actividade diária sugere 
claramente, que grande parte dos 
percursos de pastoreio nos meses 
quentes do ano têm pouca 
racionalidade. 
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Reconhecimento relevância 
ecológica e cultural da pastorícia 
 

Formação profissional 
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