Sensibilização do mercado para as oportunidades
da pecuária extensiva e da agricultura sustentável

LIFE Maronesa - LIFE19 GIC/PT/001285
Projeto Financiado a 55% pela União Europeia através do Programa LIFE

Ações e desenvolvimento do projeto

O que fazemos:

O LIFE MARONESA é um projeto de implementação de estratégias de adaptação às
alterações climáticas através de um modelo sustentável de produção pecuária em modo
extensivo. Com este modelo pretende-se aumentar a resiliência climática da agricultura e
da retenção de carbono no solo.
O projeto aborda a problemática do abandono das pastagens de montanha, em particular
nas áreas baldias comunitárias, o aumento da intensidade dos fogos rurais, a redução do
stock de carbono sequestrado na matéria orgânica dos solos de montanha e a redução
do efetivo da raça bovina Maronesa. O projeto LIFE MARONESA pretende promover
técnicas agrícolas e pecuárias sustentáveis, que ajudem a mitigar o efeito das alterações
climáticas.
No âmbito do projeto será desenvolvido um modelo de demonstração de práticas
agrícolas e pecuária sustentáveis, assentes no modo extensivo de produção animal. Serão
implementadas 4 áreas de replicação dessas técnicas, as quais serão disseminadas como
exemplos de modelos de produção que contribuem para a mitigação das alterações
climáticas.

Promoção
da
transferência
de
conhecimento entre criadores de gado e a
população local;
Monitorização, avaliação e comunicação
de resultados socioeconómicos, ecológicos
e climáticos ao nível das explorações
agrícolas e à escala da paisagem;
Garantimos uma melhor compreensão
e avaliação dos benefícios económicos e
sociais da realização do trabalho de ação
climática desenvolvido;
Replicamos um modelo sustentável
de produção pecuária, adaptado às
alterações climáticas, em maior escala, com
transferência para outras áreas territoriais.

Ações de Preparação
Ações de Implementação
Ações de Monitorização
Ações de Replicação
Ações de Mudança Climática
Ações de Consciencialização Social/
Ambiental e Económica
Promoção de Marcas Locais

Área de atuação LIFE MARONESA

Manga de maneio de animais “Modelo anti-stress”

Controlo remoto dos rebanhos
Área de Demonstração
Práticas agrícolas
sustentáveis

Instalação de manjedouras

Coordenação:

Beneficiação de charcas naturais

Parceiros:

A responsabilidade pelo conteúdo apresentado reflete apenas a visão do autor e a Comissão Europeia não se
responsabiliza por qualquer uso que possa ser feito da informação contida.

Central de Camionagem Loja 4,
5450-011, Vila Pouca de Aguiar

259 417 634
www.lifemaronesa.eu

lifemaronesa

