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LIFE MARONESA QUER COMBATER AS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS E PREVENIR FOGOS 

 
 
O LIFE Maronesa trata-se de um projeto-piloto implementado numa exploração de 
vacas maronesas, em Vila Pouca de Aguiar, que quer ajudar a combater as alterações 
climáticas, reduzir o risco de incêndio, quantificar a produção de biomassa nas 
pastagens e os efeitos do pastoreio. 
 
O projeto tem um financiamento de cerca de dois milhões de euros, comparticipado 
em 55% pela União Europeia, e estende-se até 2025. 
 
Na área do Casal da Bouça, na aldeia de Souto, em Vila Pouca de Aguiar, está a ser 
replicado um modelo de práticas sustentáveis e que estão, de forma natural, mais 
adaptadas ao impacto das alterações climáticas. 
 
Esta exploração transformou-se numa “área de demonstração”. Ali foi construída, há 
já uma década, uma manga de maneio dos animais que é considerada única na região 
e “anti-stress” para as vacas e, nos lameiros e na montanha, foram colocados cercados 
e gaiolas de exclusão (de monitorização da herbivoria). 
 
Também ali está a ser quantificada, pela primeira vez, a biomassa consumida pelas 
vacas, por dia, o que permitirá, também, apurar o rendimento do animal, por dia, em 
serviços de ecossistema, ou seja, os benefícios desta raça para o ambiente. 
 
Além do Casal da Bouça, as boas práticas de pastoreio estão a ser replicadas noutros 
baldios que fazem parte do LIFE Maronesa, em Mondim de Basto, Ribeira de Pena e 
Vila Real, concelho que são o solar da raça autóctone maronesa. 
 
Para levar visitantes ou técnicos ao terreno foi criado o percurso do Pastoreio 
Sustentável e da Gestão da Paisagem Clima +, onde ao longo de 13 quilómetros foram 
espalhados 32 painéis, entre o Casal da Bouça até à Serra do Alvão, que descrevem as 
várias etapas e iniciativas do projeto. 
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