
Férias Alternativas  - Uma experiencia no mundo rural atual      por Esmeralda Batalha ( Mafra )  

Uma pequena aldeia de Mação (Caratão), com apenas 17 habitantes mais 1. Um pastor, alguém que 
trocou o serviço de ação social pelo pastoreio e regresso às origens. Cláudio, de 40 anos, chinelos 
nos pés, uma cabeça cheia de sonhos, muita determinação, mãos abertas ao trabalho e riso pronto. 
Com ele ordenhamos as chibas irrequietas e atrevidas. Fizemos e comemos um queijo com sabor a 
urze e a salgueiro recheado das imagens dos caminhos feitos atrás dos guizos das cabras charne-
queiras. Com ele ceifamos erva para os cabritinhos, cuidamos de porcos, patos e galinhas, descon-

fiamos do bode e demos-lhe comida na mão, abrimos 
novos caminhos junto com as chibas que, à dentada, lim-
pam e estrumam a terra por onde passam.  

Férias para nós, vida nova para o Cláudio. As férias termina-
ram mas o olhar veio mais limpo e aberto, cheio de verde e 
água correndo ao som de chocalhos e balidos soltos. A 
promessa é de voltar, seja para a apanha da azeitona, ou 
para quando for preciso ajudar. Quem ficar com vontade de 
experimentar, contacte o pastor  telemóvel 966 846 233 ou  
claudion.esteves@gmail.com   

Iniciativas em  notícia 

Curtas mas Verdes 

‘Legislação relativa a 

Áreas Abandonadas:  

árvores, pomares , estufas  

Em 10 de julho foi publica-

da em Diário da Republica, 

legislação relativa mate-

riais vegetais abandonado, 

ou com sinais evidentes de 

falta de medidas de prote-

ção fitossanitária. 

Destaque  Sustentável,  
Dia 27 de outubro voltamos a celebrar a Festa das Colheitas na Casa do Oeste. Momento de 
encontro de crianças, jovens e adultos  militante da Ação Católica (ACR, JARC, ACN) com muitos 
amigos e familiares que se juntam à festa.  Aparece  e serás recebido de braços abertos! 

A “Iniciativa Ambiente & Desenvolvimento”  voltará no início de 2014 para dar destaque a mais 
iniciativas. Contamos contigo  para ajudares a enriquece-la.  
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Negociações da Reforma da PAC:  

Principais Resultados obtidos  
- Assegurado maior equilíbrio na conver-
gência interna dos apoios aos agricultores, 
mantendo a viabilidade dos setores mais 
produtivos, como o leite, o arroz, tomate e 
outras culturas de regadio como o milho; 
- Evitado impacto demasiado negativo 
(perdas inicialmente estimadas em 80%) 
através de método convergência mitigado e 
de mecanismo de travão às perdas do 
pagamento base de 30% ao nível de cada 
agricultor; 
- Fixação de um pagamento mínimo indi-
cativo de 60% da média nacional por hec-
tare 
Envelope específico para apoio aos jovens 
agricultores 
- Introdução pagamento para práticas 
agrícolas benéficas para o ambiente 
(greening) com adaptação à realidade agrí-
cola nacional 
- Possibilidade manutenção dos pagamen-
tos ligados à produção a um nível superior 
aos outros Estados-Membros, salvaguar-
dando a especificidade da agricultura nacio-
nal. 

OS INCÊNDIOS FLORESTAIS  — ’Prevenção versus combate’                      por Isabel Linhares (Vila Real) 

Em 2013 o governo português prevê gastar 74 milhões de euros no combate aos incêndios e apenas 20 
milhões na prevenção, segundo o jornal "PÚBLICO", de 26/8/2013. 

Estudos sobre gestão de fogos florestais, concluem que concentrar os gastos no combate em detri-
mento da prevenção tem efeitos perversos a longo prazo. 

Se não removermos preventivamente o combustível da floresta, através da limpeza de matos e dos 
povoamento florestais, a intensidade de propagação dos fogos aumenta e o combate torna-se mais 
difícil e demorado. Em consequência aumenta a pressão para gerir os fogos com mais medidas de 
combate e mais gastos. Esta situação faz com que a gestão dos fogos florestais entre num ciclo 
vicioso, ou seja, quanto mais se investir no combate menos se investe na prevenção, quanto 
menos se investir na prevenção mais se terá de gastar no combate. Para quebrar este ciclo é neces-
sário que haja uma gestão equilibrada dos recursos gastos na prevenção e no combate. A prevenção 
dos fogos florestais passa por: 
 1º sensibilização das populações para o valor ecológico, social e económico da floresta e também para 
a questão da limpeza dos espaços florestais envolventes aos aglomerados urbanos;  
2º  investimento na fiscalização e na limpeza das matas;  
3º fazer com que os municípios cumpram e façam cumprir as medidas preconizadas nos Planos Muni-
cipais de Defesa da Floresta Contra os Incêndios (PMDFCI). 
A política de defesa da floresta contra incêndios, pela sua vital importância para o País, não pode ser 
implementada de forma isolada, mas antes inserindo-se num contexto mais alargado de ambiente e 
ordenamento do território, de desenvolvimento rural e de proteção civil, envolvendo responsabilida-
des de todos, Governo, autarquias e cidadãos, no desenvolvimento de esforços de todas as partes 

envolvidas, de forma direta ou indireta. Importa ainda 
reconhecer que a estratégia de defesa da floresta 
contra incêndios tem de assumir duas dimensões, a 
defesa das pessoas e dos bens, sem preterir a defe-
sa dos recursos florestais. Data/ Local Evento 

20 set, 
Torres Vedras  

Abre Centro Ed. Ambiental  
Parque da Várzea  na cidade 
Torres Vedras  

12– out, 
Sto Tirso 

Workshop - Instalação e 
Produção de Plantas Aro-
máticas e Medicinais  
J. F. Refojos de Riba de Ave  

27 out 
Lourinhã 

Festas das Colheitas 
Casa do Oeste- Ribamar 

31out-01 nov 
Leiria 

 III Jornadas de Economia 
Social—Fund. Caixa Agrícola  

22out-31dez 
Lisboa 

Exposição viva - Adaptações 
Botânicas _Jardim Botânico 

1º sábado de 
cada mês 

Mercado Livre 
Mercado do  Miratejo 

Roteiro de Iniciativas 

Novo Boletim da SCAP 

A Sociedade de Ciências Agrárias de 
Portugal editou em Setembro a sua 
primeira edição do novo boletim 
informativo. O objetivo é contribuir 
para uma maior abrangência no 
conhecimento do que se organiza e 
dos resultados técnicos e científicos 
no meio das Ciências Agrárias em 
Portugal. Aceda à primeira edição 
em http://www.cothn.pt/
files/18_SCA_5236e 001ee689.pdf 

Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social  No ano de 2012, aderiram a esta 

iniciativa 209 entidades, espalhadas por 
todo o país, com diversas ações para 
relembrar a importância do combate à 
pobreza e à exclusão social. Para que 
continue a ser um sucesso, é feito um 
apelo à participação de todos os interes-
sados na organização de atividades  na 
semana de 14 a 18 de Outubro.                           

Contactos: combatepobreza@gmail.com  

Responsabilidade editorial: Leonor Batalha  (leobat@sapo.pt) e David Gamboa  (davidgamboa@gmail.com) 

Apoia planos 
de formação 
da responsabi-

lidade das associações inscritas no 
Registo Nacional do Associativismo 
Jovem. A formação poderá ser reali-
zada em parceria com entidades 
formadoras credenciadas ou desen-
volvida pela própria associação, 
desde que comprovada a sua capa-
cidade formativa. Candidaturas 1-30 
nov  http.//www.juventude .gov.pt 

mailto:claudion.esteves@gmail.com
http://www.cothn.pt/files/18_SCA_5236e
http://www.cothn.pt/files/18_SCA_5236e
mailto:combatepobreza@gmail.com


http://www.ambienteonline.pt/ - Portal Ambiente On-line 

http://www.wwf.pt/ - World Wildlife Fund”  (em português “Fundo Mundial da Natureza”) 

Animadores de Educação Ambiental  - 4º edição – 9 e 10 de novembro . Entidade  organi-

zadora Jardim Zoológico de Lisboa 

Desenvolvimento Local e Identidades Territoriais, Pós-graduação em 180 horas / 1 

semestre / 36 ECTS Início out/2013, Sextas-feiras das 19h00 às 23h00 e Sábado das 09h00 às 

18h:00 Contacto geografia@ulusofona.pt 

Planeamento Avaliação e Gestão do Desenvolvimento Sustentável Pós-graduação  180 horas / 1 semestre / 36 

ECTS  Início  out /2013 às Sextas-feiras das 19h00 às 23h00 e Sábado das 09h00 às 18h:00 Contacto geografia@ulusofona.pt 

Cursos disponíveis na Escola Nacional de Bombeiros (ENB) _ (www.ebn.pt): 

Ação formativa "Enquadramento Legislativo dos Bombeiros Voluntários" - ação marcada após 10 inscrições;  85 
euros; Instalações EBN Sintra (Sábado e Domingo 9.30-17.30) para Bombeiros e particulares. 

Curso de Condução Fora de Estrada para veículos Ligeiros – Nível I - ação marcada após 10 inscrições); 137.50 
euros para bombeiros e particulares. 

Curso de Primeiros Socorros –140€, em Sintra (15-17 out) e S. João da Madeira (22-24 out). Até 12 formandos por ação, 
para empresas ou particulares 

Sensibilização em Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios – 100€, Sintra ou S. João Madeira (datas a definir)  

Curso de Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios para Brigadas de Incêndio – 380€, em Sintra (1-3 out) 

Manutenção de Equipamentos de Segurança contra Incêndio em Edifícios – 75€, em Sintra (12 dez) 

Oportunidades de Formação  

Oportunidades de emprego na área da Agricultura e Ambiente no dia 30/set2013   

Sites com interesse 
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(Fonte: http://www.naturlink.pt) 

Profissão (M/F) Oferta/contacto Localização Habilitações 

Técnico-Comercial Setor Agro-
Alimentar   

RP/2013/1002 http://emprego.sapo.pt   Norte e Centro do País  Lic. Ou Mestrado 

Engenheiro Técnico Agrário _ Estágio casafeteira@gmail.com  
CASA FETEIRA SOCIEDADE 
AGRÍCOLA , LDA  

 

Técnico Balcão Agrícola  
http://www.msearch.pt/recrutamento/id-
177651/tecnico-de-balcao-agricola-m-f-
acores.aspx 

São Miguel/ Açores   
Acreditado pelo Ministério 
da Agricultura para venda 
de fitofarmacéuticos  

Formador na Área de Pecuária e Higiene 
e Segurança no Trabalho 

   adefm@sapo.pt 
Associação de Defesa da Flo-
resta do Minho—Vieira do 
Minho 

Formador 

Formadores - Gestão Ambiental e Higie-
ne e Segurança no Trabalho  

recrutamentoformadorescentro@gmail.com Sertã Formador 

Técnico Superior Agrícola - Estágio Pro-
fissional  

bearomatica@gmail.com  Chaves 
Engª Agrícola/ Téc. Agrícola 
ou similar  

Formador - Vinhos de Portugal e do 
mundo 

http://cvdigital.stepup.pt   Faro, Albufeira e Quarteira  
Licenciatura na área/ expe-
riência Profissional   

Estágio Profissional - Eng. Ambiente 
(Planeamento e Gestão do Território) 

recrutamento@mc-engenharia.com.pt  Lisboa Licenciatura 

Operários não especializados para Vindi-
mas - Urgente 

 ligiamalheiro@gmail.com  
Vila Real (próximo de Vilar de 
Maçada).  

 

Técnico comercial ligado ao sector agrí-
cola (preferencial)   

joanadinis.sogenetica@gmail.com    

Trabalhador agrícola - plantação e 
colheita de frutos  

catarina.silva@talenter.com  Torres Vedras  

Eng. de Produção Animal recrutamento@carnesvalinho.pt  Alcobaça/ R. Maior / Santarém   

http://www.ambienteonline.pt/
http://www.wwf.pt/
http://www.zoo.pt/educacao_formacao_animadores2012.aspx
mailto:geografia@ulusofona.pt
mailto:geografia@ulusofona.pt
http://www.enb.pt/outros/ENB_PrimeirosSocorros21h_interempresas_particulares.pdf
http://www.enb.pt/outros/ENBe_Programa_SensCombIncendiosEvacuacao7h_interempresas_particulares.pdf
http://www.enb.pt/outros/ENBe_Programa_CursoCombIncendiosEvacuacaoBI21h_interempresas_particulares.pdf
http://www.enb.pt/outros/ENB_ManEqSCIE7h_interempresas_particulares.pdf
http://emprego.sapo.pt/
http://www.msearch.pt/recrutamento/id-177651/tecnico-de-balcao-agricola-m-f-acores.aspx
http://www.msearch.pt/recrutamento/id-177651/tecnico-de-balcao-agricola-m-f-acores.aspx
http://www.msearch.pt/recrutamento/id-177651/tecnico-de-balcao-agricola-m-f-acores.aspx
mailto:recrutamentoformadorescentro@gmail.com
mailto:bearomatica@gmail.com

