
Centro de Competências do 
Pastoreio Extensivo – Uma parceria 
pelo futuro dos territórios rurais



A alimentação é feita 
principalmente a 

partir do pastoreio

Aproveitamento de 
restolho, pousios e 
vegetação arbustiva 

e arbórea

Ajuste do efetivo 
animal à pastagem e 

a sua conservação

Valorização da 
conservação de 

produtos forrageiros 
localmente

Grau de mobilidade
Raças e variedades 
adaptadas à região

Baixa pegada de 
carbono

Planificação do 
pastoreio

Baixo nível de 
insumos externos

Os características do 
pastoreio extensivo

Com base 
territorial



Extensivos

Policulturais

Pequena 
escala

Intensivos

Especializados

Grande escala

Geograficamente 
concentrados 

Orientados para 
o mercado



Benefícios da Pecuária 
Extensiva para  o ambiente e 

o clima

Manutenção e 
melhoria das 
pastagens nas 
explorações Prevenção de 

incêndios 

Conservação da 
biodiversidade

Conservação de 
habitats

Fertilização do solo e 
controlo da 

desertificação

Regulação do ciclo 
da água

Sequestro de 
carbono

Maior capacidade 
de adaptação às 

alterações 
climáticas

Economia circular

Valor 
socioeconómico Valor cultural



2020

Necessidade de 
representação

Fev. 2021

Convite a membros 
fundadores

Março-nov. 2021

Adesão associados

Junho 2021

Plano de ação

Nov. 2021 Nov. 2021

Homologação do CCPE

Procura de fontes de 
financiamento



Em colaboração com

Parceria

Fundadores
Associados



Estruturar e dinamizar uma agenda de 
investigação e um plano de ação, 

ajustados às necessidades dos agentes 
económicos, orientados para a 
sustentabilidade do pastoreio 

extensivo e em articulação com os 
demais Centros de Competências; 

Promover e participar na investigação 
e demonstração das melhores práticas 
disponíveis para o pastoreio extensivo 

junto de todos os intervenientes; 

Incentivar, no âmbito das atividades 
baseadas no pastoreio extensivo, o 

estudo e a divulgação de práticas de 
combate e adaptação às alterações 

climáticas;

Promover e valorizar os produtos 
obtidos a partir do pastoreio extensivo 

ao longo das respetivas fileiras;

Contribuir para a definição de políticas 
públicas, a nível nacional e europeu, 

assim como dos respetivos 
instrumentos financeiros que possam 

concorrer para a missão do CCPE.

Objetivos do CCPE



Plano de ação

OE1. Produção

Gestão integrada de pastagens e forragens, numa abordagem agro-silvo-
pastoril, por forma a que constituam o principal recurso alimentar da 
produção animal, maximizando simultaneamente os serviços de 
ecossistema disponibilizados.

OE2. Capacitação

Promover partilha de informação e apoio na transferência de 
conhecimentos, disponibilizando formação teórica, demonstrativa e de 
experimentação de forma a incentivar os agentes do setor a adquirir ou 
atualizar competências e métodos inovadores da área

EO3. Comercialização e promoção

Definição de uma estratégia de comercialização organizada e inovadora 
tendo em vista a valorização dos produtos originados no pastoreio 
extensivo

OE4. Alterações climáticas

Adaptação das explorações pecuárias extensivas aos efeitos decorrentes das 
AC, em especial ao aumento dos períodos de seca.

Aumentar o 
reconhecimento e a 

valorização da 
Pecuária Extensiva 
e os seus produtos



María Bastidas
ADPM


