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Breve introdução 

Os animais com capacidade de tracção continuam a representar uma importante fonte de 

energia em todo o mundo, sendo essenciais tanto em actividades agrícolas como 

industriais, particularmente em áreas rurais e periurbanas em países em vias de 

desenvolvimento, onde a tracção animal assume um papel fundamental junto das 

populações que dela dependem directamente. 

Apesar de restarem poucas dúvidas acerca do papel fundamental dos animais de trabalho, 

enquanto fonte de energia renovável, de menor impacto e economicamente viável, num 

mundo moderno industrializado e em constante progresso, a tracção animal tem vindo a 

perder de forma marcada a sua importância ao longo das últimas décadas.  

A falta de interesse em torno da tracção animal demonstrada pelos vários agentes 

envolvidos no desenvolvimento rural (órgãos de soberania, Universidades e Institutos de 

formação profissional, ONGs) levaram mesmo a um atraso considerável na investigação 

científica e no desenvolvimento de técnicas e equipamentos eficientes e acessíveis aos 

utilizadores de tracção animal. A própria FAO afirma, num dos seus recentes relatórios 

anuais, que esse desinteresse leva a que os decisores ignorem a importância da tracção 

animal como uma peça importante para a sustentabilidade, excluindo-a das estratégias de 

desenvolvimento internacional. 

Paradoxalmente a estes factos, é no seio da própria sociedade moderna e em pleno século 

XXI que surge uma consciência ecológica (mas também económica), assente na 

necessidade de reduzir a motorização e industrialização excessivas em sectores como o 



agro-florestal. Observa-se um crescente e renovado interesse pelo uso da tracção animal 

como uma fonte válida de energia. A necessidade de preservar a agrobiodiversidade, de 

reduzir as emissões de carbono, de estimular a auto-suficiência e reduzir o consumo de 

recursos não renováveis contribuiu também para esta tendência. 

A importância emergente da tracção animal como uma alternativa/opção complementar 

à tração motorizada é realçada pelo aumento do uso de tal tecnologia em pequenas e 

médias explorações agrícolas (horticultura, vinha, gestão florestal) nos países mais 

desenvolvidos da Europa como a França, Alemanha, Reino Unido, Suécia ou Suiça entre 

outros, onde se comprovou a sua viabilidade económica, aliada a um menor impacto sobre 

o meio. Também nestes países e em ambiente urbano a tracção animal moderna se assume 

como uma excelente solução em áreas como a gestão e manutenção de espaços verdes, 

orla costeira, recolha selectiva de lixo ou até mesmo noutras áreas como o transporte 

escolar ou a limpeza e manutenção da via pública.  

Olhando para a realidade nacional portuguesa, o sector agro-pecuário tem sofrido 

alterações significativas ao longo dos últimos anos, com a redução de cerca de 50% no 

número de explorações agrícolas entre 1989 e 2009 e a redução do efectivo pecuário, com 

a paisagem agrícola a reorientar-se para sistemas de produção extensivos, levando a um 

ligeiro aumento da dimensão média das explorações. No entanto, Portugal apresenta 

condições muito favoráveis à utilização de tracção animal. Tendo em conta que 75% das 

unidades produtivas ainda exploram menos de 5 hectares ou que 80 % do volume de 

trabalho agrícola é realizado por mão-de-obra agrícola familiar, o caminho que tem sido 

trilhado nos países atrás referidos parece ser o que leva ao surgimento de modelos de 

desenvolvimento competitivos, sustentáveis e ecológicos. 

 A (re)utilização desta tecnologia desempenha também um papel fundamental na 

preservação dos nossos recursos genéticos animais, através do fomento do uso de raças 

autóctones com melhor aptidão para a tracção animal. Contribui desta forma para a sua 

conservação e expansão, respeitando sempre a sua dignidade, integrando-os novamente 

num modelo agro-pecuário onde os animais sejam um elemento fundamental. 

 

 

 



Objectivos gerais do curso avançado 

Numa zona do país onde a utilização da tracção animal foi uma realidade constante até 

há muito pouco, e onde existem ainda pequenos produtores que continuam a recorrer a 

esta tecnologia, a APTRAN – Associação Portuguesa de Tracção Animal vem por este 

meio propor a realização da 2ª edição do curso avançado de tracção animal, dedicado à 

gestão agro-florestal sustentável.  

Depois do sucesso da primeira edição, esta 2ª edição pretende igualmente dotar os 

formandos de conhecimentos e ferramentas adequadas que lhes permitam reconhecer na 

tracção animal uma solução moderna, de menor impacto e economicamente viável, 

competitiva e sustentável, como complemento ou mesmo em alternativa aos modelos 

convencionais normalmente utilizados. 

• Modelo de curso: 50 horas de formação teórico-prática: 6 dias em horário laboral. 

• Horário do curso: Período da manhã: 8.30 - 13.00 (formação teórica + prática); Período da 

tarde: 14.30 - 18.30 (formação teórica + prática). 

• Temas a abordar: 

- Maneio e doma de animais para tracção animal; 

- Horticultura; 

- Trabalho / gestão florestal; 

- Viticultura; 

- Produção em extensivo; 

- Atrelagem; 

Preço do curso: 

- Sócios da APTRAN: 230 euros; os não sócios deverão pagar a quota anual de 25 euros (num 

total de 255 euros). Informações e inscrições em aptran.mail@gmail.com / 00351964119842 

- O valor da inscrição inclui todos os almoços dos dias de formação. Existe a possibilidade de 

alojamento gratuito para os participantes que o desejem, em sistema de camarata. 

Nota: nº máximo de participantes: 25; nº mínimo de participantes: 15;  

mailto:aptran.mail@gmail.com


 Programa teórico-prático: 

Dia 1. Sexta-feira, 18 de Março: Maneio e doma de animais / Sessão teórica de 

Horticultura 

Manhã:  

Sessão Teórica (8.30 – 10.30): 

- Sessão de abertura do Curso Avançado “A tracção animal na gestão agro-florestal 

sustentável” 

 - Recepção aos participantes; 

 - Apresentação e funcionamento do curso; 

- Profilaxia veterinária (João B. Rodrigues): 

 - Sistemas de maneio aplicados a equídeos 

- Programas de saúde animal: vacinação e desparasitação; 

- A prevenção é o melhor remédio: como evitar e detectar problemas de saúde nos 

equídeos de trabalho; 

- Processo de doma (Jesús de Gabriel Perez)  

 - Etologia; 

 - Processo de doma; 

Sessão prática (11.00 – 13.00):  

- Processo de doma (Jesús de Gabriel Perez) 

 

 

 

 

 



Tarde:  

Sessão teórica (14.30 - 16.00) 

- Agricultura biológica (Manuel Ângelo Rodrigues):  

- Enquadramento ecológico e social:  

- Impacte ambiental da actividade agrícola; 

- Qualidade dos produtos agrícolas e saúde pública; 

- Viabilidade técnica e económica do modo de produção biológico: 

- Rotações e afolhamentos; 

- Gestão da fertilidade do solo; 

- Sistemas policulturais; 

- Horticultura e tracção animal (Alfred Ferrís Garcia): 

- Preparação do solo: aproveitamento das parcelas e especificidades inerentes ao 

uso de animais; 

 - Implementação de culturas; 

 - Sistemas de regadio; 

 - Trabalhos intercalares; 

 - Ferramentas necessárias; 

 

- Sessão prática: 16.00-18.30 (Alfred Ferris Garcia) 

- Conformação desejada nos animais de trabalho;  

- Morfologia geral; 

- Aprumos; 

- Diferentes sistemas de arreios; 



  - Arrear / desarrear; 

 - Sistema de condução com rédeas longas; 

 - Diferentes sistemas de transmissão de forças animal; 

 - Ferramentas utilizadas em tracção animal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 2, Sábado, 19 de Março: Horticultura 

Manhã:  

- Visita à Exposição Monográfica do Asno Zamorano-Leonés – San Vitero 

(Espanha)  

 

Tarde: Sessão prática horticultura (Alfred Ferris Garcia) 

- Horticultura e tracção animal: 

  - Arreios específicos utilizados no trabalho hortícola; 

- Ferramentas específicas utilizadas no trabalho hortícola com tracção 

animal; 

- Preparação do solo; 

  - Implementação de culturas; 

  - Sistemas de regadio; 

  - Trabalhos intercalares; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 3, Domingo, 20 de Março: Trabalho / gestão florestal – Dia aberto para os 

proprietários florestais, agentes de decisão locais e público em geral, que se juntarão 

ao curso para participar na sessão de gestão florestal. 

Manhã (teórica):  

- Ecologia e ordenamento das paisagens florestais (José Castro – ESA-IPB); 

- Valorização do espaço florestal (Patrícia Enes - Forestis): 

- Gestão florestal sustentável; 

- Impacto económico da gestão florestal; 

- Gestão florestal e tracção animal (Alfred Ferrís Garcia): 

- Aplicações da tração animal em operações de gestão florestal; 

- Técnicas de trabalho no meio florestal: 

- Coordenação entre todos os agentes envolvidos no trabalho 

florestal; 

 - Um só animal / combinação de vários animais; 

 - Tiro directo / tiro indirecto; 

  - Volumetria e pesos de saca; 

  - Trabalhos em planos inclinados; 

  - Distâncias de saca; 

  - Ferramentas necessárias;  

  - Rentabilidade e margens de actuação; 

 

Tarde: Sessão prática (Alfred Ferris Garcia) 

- Arreios específicos utilizados no trabalho florestal; Ferramentas específicas 

utilizadas no trabalho florestal com tracção animal; 



- Técnicas de trabalho no meio florestal:  

- Um só animal / combinação de vários animais; 

 - Tiro directo / tiro indirecto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 4, Segunda-feira, 21 de Março: Viticultura  

Manhã (sessão teórica):  

- Conhecimento e maneio do solo (Afonso Martins (UTAD) / Tomás Figueiredo 

(IPB): 

 - Introdução: o solo como recurso, funções do solo nos agrossistemas; 

- Solo e produção agrícola: necessidades das culturas, limitações do solo, 

qualidade do solo; 

- Casos exemplares: más práticas, boas práticas, protecção do solo; 

 

- Sistemas de produção vitícola (José Manuel Menéres Manso – ADVID): 

- Alguns aspectos da viticultura em Portugal. 

- Principais aspectos dos trabalhos da vinha.  

- Evolução da mecanização e motorização dos trabalhos da vinha.  

 

- Viticultura e tracção animal (Alfred Ferris Garcia): 

- A tração animal na vinha: passado, presente e futuro. 

- Aspectos particulares da tração animal em vinhas. 

- Importância ambiental, económica e social da utilização da tração animal. 

- Técnicas de trabalho em viticultura: 

- Técnicas de maneio do solo: 

-Trabalho entre cepas; 

- Trabalho nos corredores;  

- Ciclos anuais de trabalho; 

 - Adubamento do solo, maneio de adubos verdes; 



- Ajuda na vindima, tratamentos fitossanitários, e transporte de produções; 

 

Tarde: Sessão prática (Alfred Ferris Garcia) 

 - Arreios específicos utilizados na viticultura; 

- Ferramentas específicas utilizadas na viticultura com tracção animal; 

- Técnicas de maneio do solo: 

-Trabalho entre cepas / Trabalho nos corredores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 5, terça-feira, 22 de Março: Produção em extensivo e atrelagem 

Manhã:  

- Sistemas de produção em extensivo (Jaime Pires): 

- Agroecologia, caracterização, funcionamento e sustentabilidade de sistemas de 

culturas arvenses e sistemas agro-pecuários; 

- Principais saídas destes sistemas (grãos, raízes e tubérculos, fibras, produtos de 

origem animal, etc.); 

- Culturas de suporte à alimentação animal (de produção e de tracção); 

- Operações culturais indispensáveis ao funcionamento destes sistemas; 

- Utilização da tracção animal em mecanização agrícola (Arlindo Almeida):  

- Aspectos a considerar: Vantagens e limitações; 

- Adaptação de alfaias: Transmissão de potência motriz aos órgãos activos das 

alfaias traccionadas; 

- Capacidade de produção com tracção animal (Alfred Ferris Garcia); 

- Técnicas e sistemas de atrelagem (Alfred Ferris Garcia): 

 - 1 animal / 2 animais / mais de 2 animais; 

 

Tarde: Sessão prática (Alfred Ferris Garcia) 

 - Técnicas e sistemas de atrelagem: 

  - 1 animal / 2 animais / mais de 2 animais; 

  - Sistemas de condução de vários animais; 

- Atrelagem e adaptação de alfaias agrícolas para trabalho extensivo: 

  - Utilização do forecart; 

 



Dia 6, Quarta-feira, 23 de Março: Especialização (Alfred Ferris Garcia) 

No último dia do curso os participantes poderão aprofundar os 

conhecimentos naquela ou naquelas áreas onde tenham especial interesse, 

assim como esclarecer toda a qualquer dúvida em relação a todos os temas 

abordados durante a formação teórico-prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breve Curriculum vitae dos formadores 

 Alfred Ferris Garcia 

Agricultor ecológico dedicado ao trabalho com animais (principalmente éguas e cavalos) desde 

há 27 anos. 

Trabalha actualmente como freelancer, realizando trabalho para terceiros, principalmente na área 

da viticultura. 

Valenciano de origem, com formação tradicional hortícola valenciana e autodidacta, vive a 

trabalha actualmente numa quinta ecológica na região da Sierra del Segura em Albacete. 

Colabora regularmente enquanto formador com escolas de formação agrícola, outra Instituições 

de ensino profissional e superior e ONGs, em cursos de formação, palestras e demonstrações 

sobre o uso moderno de tracção animal ao nível agro-florestal. 

É também organizador de cursos avançados de aprofundamento e especialização na área da 

tracção animal, levados a cabo na propriedade que vive e trabalha, principalmente durante o 

período de verão. 

É acreditado como formador em tracção animal pelo Lycée Agricole de Montmorillon (França), 

inserido no programa de formação e qualidade Equus-Gaia. 

 
 
 

 

 

 

 



 Manuel Ângelo Rodrigues 

 

Natural de Macedo de Cavaleiros, Manuel Ângelo Rodrigues é actualmente Professor 

coordenador (com agregação) na Escola Superior Agrária de Bragança. 

Licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia em Agronomia, com Mestrado em Nutrição 

Vegetal, Fertilidade do Solo e Fertilização pelo mesmo Instituto, concluiu depois em 2000 o seu 

Doutoramento em Ciências Edáficas, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 

2011 concluiu a sua Agregação em Ciências Agrárias e Florestais, também pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

É Professor na Escola Superior Agrária de Bragança desde 1992, tendo assumido os cargos de 

Vice-diretor da ESA entre 2005 e 2013, de Vice-Coordenador do Centro de Investigação de 

Montanha entre 2002 e 2006 e o de Presidente da Comissão Científica do Mestrado de 

Agroecologia desde 2011. Foi também Subdelegado distrital (Bragança) da Ordem dos 

Engenheiros entre 2004 e 2007. 

 

No que à docência se refere, tem leccionado em áreas como Agricultura Geral; Culturas Arvenses; 

Culturas Protegidas; Horticultura Sustentável; Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais; 

Sistemas de Biomassa, tanto a nível de licenciatura como de mestrado. 

Participou em 23 projectos nacionais e internacionais de investigação e transferência de 

tecnologia, dos quais coordenou quatro. 

 Publicou ainda 120 artigos científicos e técnicos em revistas internacionais, nacionais e atas de 

congressos, tendo também apresentado 250 comunicações orais e em forma de painéis em 

congressos internacionais e nacionais. 

A sua Área de especialização é a de agronomia das culturas, gestão de fertilidade do solo e 

fertilização. 

 

 

 

 



 

  

 

José Castro 

 

Natural de Viana do Castelo, José Castro é Engenheiro Florestal (UTAD, 1988) e Arquiteto 

Paisagista (Universidade do Porto, 2012). É Mestre em Ordenamento Rural (Centre International 

de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes, 1996) e em Arquitetura Paisagista 

(Universidade do Porto, 2012) e Doutor em Ciências Ambientais (Universidad de Alcalá, 2005). 

Depois de uma passagem pela indústria – SONAE, CELPA – é atualmente Professor Adjunto na 

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança (Departamento de Ambiente e 

Recursos Naturais), lecionando áreas tais como os Sistemas de Informação Geográfica, Ecologia 

da Paisagem, Planeamento do Território e Turismo e Recreio da Natureza, tanto a nível de 

licenciatura como de mestrado. 

É atualmente membro do Conselho de Acreditação e Qualificação da Ordem do Engenheiros, 

tendo sido anteriormente vogal do Colégio Nacional e Coordenador do Colégio Regional do Norte 

de Engenharia Florestal. É membro fundador a Associação Portuguesa e Tração Animal, membro 

da Sociedade Portuguesa de Ecologia, da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e da 

Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem, à qual presidiu entre 2005 e 2008. 

Publicou 6 artigos em revistas especializadas, 5 capítulos de livros e 2 livros, tendo interagido 

com 64 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. Participou ainda em projetos 

nacionais e internacionais de investigação e transferência de tecnologia, e orientou e avaliou 

várias teses de Doutoramento e Mestrado. Actualmente integra o Conselho Editorial das revistas 

Silva Lusitana (Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P./I.N.I.A.) e Problemy Ekologii 

Krajobrazu (Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu).  

A sua Área de especialização é a ecologia e a gestão produtiva e social da paisagem, 

nomeadamente florestal e silvo-pastoril. 

 

 

 



 Tomás de Figueiredo 

 

Tomás de Figueiredo, 54, nasceu em Luanda, Angola, e reside em Bragança desde 1986, quando 

iniciou a sua carreira na Escola Superior Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB), onde é Professor Coordenador no Departamento de Ambiente e Recursos Naturais. 

 

É Engenheiro Agrónomo, licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia, da Universidade 

Técnica de Lisboa (1984) e doutorado em Engenharia Agrícola, pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (2002). 

 

Com atividade docente dedicada à área das Geociências (clima, solo e água), leciona também 

tópicos enquadrados em Ambiente e Recursos Naturais e Energias Renováveis, em licenciaturas 

e mestrados, tendo ainda experiência internacional de docência e de investigação. 

 

Com especialização em Erosão e Conservação do Solo e da Água, desenvolve investigação em 

ambientes diversos (olival, vinha, matos, floresta, áreas ardidas). É membro do CIMO – Centro 

de Investigação de Montanha, de equipas de projetos, de grupos de investigação e de sociedades 

científicas nacionais e internacionais, regularmente participa em eventos nacionais e 

internacionais e publica em revistas e livros científicos. 

 

Ocupou cargos de responsabilidade na sua instituição, participando em variadas comissões e 

grupos de trabalho ao longo da sua carreira. É membro dos Conselhos Técnico-Científicos da 

ESA e do IPB, responsável de linha temática no CIMO (Sustentabilidade dos Sistemas de 

Produção de Montanha), integrando a Comissão Nacional e Regional do Norte de Combate à 

Desertificação. 

 

 

 

 



 Armindo Aires Afonso Martins 

 

Professor Associado Agregado, atualmente aposentado, tendo terminado as suas funções 

em 2014, como docente investigador no Departamento de Biologia e Ambiente, Escola 

de Ciências da Vida e Ambiente da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Docência de aulas teóricas e práticas de UC’s sobre Ciência do Solo, Sistemas de 

Mobilização e Conservação do Solo e Gestão do Solo em Sistemas Agrícolas e Florestais, 

do 1º e 2º ciclos. Participação em 18 cursos de formação profissional, sobre o 

conhecimento e caracterização do solo, avaliação da aptidão da terra e gestão do solo em 

sistemas agrícolas e agro-florestais. 

Orientou uma prova de doutoramento e foi co-orientador de uma outra; Orientou 7 

dissertações de mestrado e 14 estágios curriculares em Engª Agronómica e Florestal. 

Membro de júri em 8 teses de doutoramento, 13 dissertações de mestrado, uma PAPCC 

e 25 estágios curriculares. 

Participação em 17 projetos de investigação, 4, como membro da equipa e 13 como 

responsável da equipa da UTAD, ou de projecto, financiados por programas nacionais e 

europeus, ligados à gestão do solo em sistemas agrícolas, sistemas agro-florestais e 

florestais e cartografia de solos. 

Participou como conferencista em vários eventos em temas relacionados com o Solo 

como suporte da biosfera e da qualidade ambiental e sobre a gestão do solo em sistema 

agrícolas. 

Foi revisor de vários artigos de revistas nacionais e internacionais. 

Participou em 127 reuniões técnico-científicas com 47 apresentações orais como primeiro 

autor e 28 como co-autor; 14 apresentações em painel como primeiro autor e 41 como co-

autor. 

Participou em 48 artigos científicos, 7 em livros, 11 em revistas internacionais do SCI ou 

com referee, 20 em revistas nacionais, 10 em actas e 88 resumos de comunicações em 

livros de resumos. 

 



  José Manuel Menéres Manso 

Natural de Lisboa (1961), licenciado em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (1986). 

Consultor no âmbito vitivinícola de várias explorações agrícolas e empresas, na Região 

Demarcada do Douro, Trás-os-Montes, Verdes e Dão. 

Integra desde 2006 a Direcção da ADVID - Associação para o Desenvolvimento da 

Viticultura Duriense (www.advid.pt), tendo colaborado activamente na candidatura ao 

reconhecimento desta como Cluster dos Vinhos do Douro no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional, tornando-a na única Estratégia de Eficiência Colectiva 

exclusivamente dedicada ao sector do vinho. Ainda na ADVID, exerce actualmente a 

Presidência da associação, dedicando particular atenção às questões de Biodiversidade 

Funcional em Viticultura, Produção Sustentada em Viticultura e Racionalização da 

Implantação da Vinha em Encosta. 

Foi nomeado Técnico de Viticultura do Ano 2004 pela Revista De Vinhos 

(www.revistadevinhos.iol.pt), entronizado pela Confraria dos Vinhos do Porto em 2005 

como confrade efectivo com o grau de Experto (http://www.confrariavinhodoporto.com). 

Ao longo de 20 anos de trabalho na SOGEVINUS FINE WINES S.A. (1992-2013) foi o 

responsável pelo desenvolvimento da nova Viticultura, caracterizada pela preocupação 

com as questões ambientais, com a gestão da modelação da paisagem, com a preservação 

da identidade das diferentes marcas, KOPKE, CÁLEM, BURMESTER, GILBERT´S e 

BARROS, questões fundamentais para a perenidade da actividade e das empresas. 

 

 

 

 

 

http://www.advid.pt/
http://www.revistadevinhos.iol.pt/
http://www.confrariavinhodoporto.com/


  Arlindo Castro Ferreira de Almeida 

Licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade 

Técnica de Lisboa. Mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora. 

É actualmente Professor Adjunto da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança 

no Departamento de Produção e Tecnologia Vegetal, com docência e projetos de investigação na 

sua área de trabalho principal: mecanização agrícola / colheita de frutos; desenvolve ainda 

actividade científica noutras áreas tais como energias renováveis / culturas energéticas. 

Publicou várias dezenas de artigos científicos e técnicos em revistas internacionais, nacionais e 

atas de congressos e apresentou várias comunicações orais e em forma de painéis em congressos 

internacionais e nacionais. 

Publicações na Biblioteca Digital do IPB:  

https://bibliotecadigital.ipb.pt/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Almeida%2C

+Arlindo 

Além da docência e investigação, desenvolveu na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico 

de Bragança outras actividades de destaque, nomeadamente Vice-presidente do Conselho 

Directivo (1996 a 1999); Vice-presidente do Conselho Científico (2002 a 2004); Presidente do 

Conselho Científico (2004 a 2009); Subdirector da ESA – IPB (2009 a 2013); Membro do 

Conselho Técnico-Científico da Escola Superior Agrária e Membro do Conselho Geral do IPB 

(2009 até ao presente); Membro do Conselho Técnico-Científico do IPB (2013 até à presente 

data). 
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 João Brandão Rodrigues 

Natural de Paredes de Coura, João B. Rodrigues, 33 anos, é licenciado em Medicina Veterinária 

pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2007), sendo especialista em “Odontología 

y Cirúgia Maxilofacial Veterinarias” pela Universidade Complutense de Madrid (2011) e 

Doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2013). 

Enquanto profissional, dedicou-se desde sempre aos equídeos de trabalho, principalmente aos 

asininos, participando regularmente em projetos internacionais directamente relacionados com a 

saúde e bem-estar dos equídeos de trabalho, tanto como consultor externo para as questões de 

saúde e bem-estar mas também como instrutor na sua área de especialização.  

Participa de forma regular em encontros científicos nacionais e internacionais enquanto orador, 

sendo também autor de diversas publicações científicas. 

Actualmente é Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias (FMV-ULHT), na área da clínica de equídeos. 

É membro fundador a Associação Portuguesa e Tração Animal, assumindo actualmente as 

funções de Presidente da Direcção, onde tem organizado de forma regular actividades de 

promoção e formação da tracção animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jesús de Gabriel Perez 

Natural de Toro (Zamora), Jesús de Gabriel Perez licenciou-se em Medicina Veterinária pela 

Universidade de Córdoba, tendo-se dedicado desde então ao trabalho com grandes animais. 

Assume desde há 16 anos um papel activo na ASZAL - Asociación Nacional de Criadores de la 

Raza Asnal Zamorano-Leonesa, onde trabalha como médico veterinário especialista em burros, 

tendo já assumido o cargo de Presidente, sendo actualmente o Secretário técnico e o Director 

técnico do livro genealógico do Asno Zamorano-Leonês.  

Colabora regularmente enquanto formador em cursos e workshops focados na saúde e bem-estar 

de equídeos, dirigidos a alunos e profissionais na área da medicina veterinária mas também a 

criadores e proprietários de burros. 

Nos últimos anos tem-se dedicado também a aprofundar os seus conhecimentos em etologia e na 

doma natural de equídeos, sendo formador nesta área em vários cursos a nível ibérico. 

Criador de várias raças autóctones é hoje um dos mais importantes criadores de Burro Zamorano-

Leonês, sendo também agricultor ecológico de culturas arvenses. 

 

 

 

 

 

 

 



 Jaime Maldonado Pires 

É Licenciado em Engenharia Agrícola pelo Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto 

Douro em 1983, Mestre em Produção Vegetal pelo Instituto Superior de Agronomia em 1992 e 

Doutor em Engenharia Agrícola – Forragens e Pastagens pela Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro em 1998. Actualmente é Professor Coordenador da Escola Superior Agrária de 

Bragança do Instituto Politécnico de Bragança (ESAB), desempenhando actualmente funções 

como Coordenador do Centro de Investigação de Montanha (CIMO). 

Iniciou a sua actividade profissional como Técnico Superior na Direcção Regional de Agricultura 

de Trás-os-Montes em 1981, tendo ingressado na carreira docente do ensino superior em 1986 na 

ESAB. A actividade docente tem sido dirigida para unidades curriculares nas áreas de 

Mecanização Agrícola, Culturas Arvenses, Pastagens e Forragens, Agricultura Biológica e 

Sistemas de Agricultura. 

A actividade de investigação teve início como membro da equipa do Programa PROCALFER, 

com a coordenação de seis projectos, direccionados para a adaptação de espécies e cultivares 

pratenses e forrageiras às várias condições ecológicas de Trás-os-Montes; a fertilização de 

pastagens de montanha; e o estudo da consociação forrageira aveia x ervilhaca. De 1997 a 2012, 

participou em oito projectos com financiamento externo dos quais três como coordenador no 

âmbito dos programas PAMAF, AGRO, INTERREG III e PTDC, direccionados para as culturas 

pratenses e forrageiras, sistemas de agricultura e agricultura biológica. Desde 2009 tem 

participado no grupo europeu, Technology Plataform “Organics” (TP Organics). 

Tem participado em vários eventos promovidos pela Sociedade Portuguesa de Pastagens e 

Forragens, pela FAO-CIHEAM, Inter-Regional Cooperative Research and Development 

Network for Pastures and Fodder Crops, pela European Grassland Federation e International 

Grassland Society, entre outros promovidos por outras organizações e entidades governamentais. 

Tem 45 publicações em livros e artigos científicos. Fez parte da comissão organizadora e da 

comissão científica de vários congressos nacionais e internacionais. 

Em termos de cargos de gestão, foi Vice-Presidente do Conselho Directivo da ESAB, de 1999 a 

2005, e Vice-Coordenador e Director Executivo do CIMO de 2006 a 2008, sendo a partir de 2009 

Coordenador Científico. 

 



 Patrícia Enes 

Licenciada em Eng.ª Florestal pela UTAD onde posteriormente frequentou o Mestrado 

em Eng.ª dos Recursos Florestais. 

Tem uma Pós–graduação em Economia e Gestão de Organizações Florestais, organizada 

pela Universidade Católica do Porto e a Forestis, na qual, para além de abordar  temas 

ligados à Economia e Gestão de Organizações Florestais, obteve a qualificação de 

auditora de sistemas de Gestão Florestal Sustentável com vista à sua certificação. 

Tirou também uma pós-graduação em Planeamento e Gestão da Formação. 

É técnica da Forestis desde 2001, onde tem desenvolvido atividades no âmbito da 

coordenação e gestão da formação profissional, informação e gestão florestal.  

Tem participado em vários projetos nacionais e internacionais. 

Presta apoio técnico às organizações sub-regionais filiadas na Forestis e representa 

institucionalmente a Forestis em grupos de trabalho e comissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidade promotora: 

A APTRAN – Associação Portuguesa de Tracção Animal 

A Associação Portuguesa de Tracção Animal, enquanto entidade de carácter educativo, 

técnico e científico, tem como principais objectivos investigar, salvaguardar e dar a 

conhecer o património nacional relativo à tracção animal, em todas as suas vertentes, 

assim como promover, valorizar e divulgar novas formas de utilização, numa perspectiva 

moderna e actual, incorporando e adaptando novos conhecimentos. 

Constitui, igualmente, objectivo essencial, o fomento de modelos de desenvolvimento 

sustentáveis com a promoção de práticas culturais compatíveis com a preservação da 

agrobiodiversidade, a conservação do solo, assim como a inclusão do conceito de tracção 

animal moderna numa estratégia lógica de desenvolvimento rural. 

Para a realização dos seus objectivos, à Associação Portuguesa de Tracção Animal 

compete-lhe promover e apoiar a realização de estudos científicos, cursos, congressos, 

conferências e outras actividades afins, formações de âmbito académico e profissional, 

reuniões de trabalho, exposições, prémios, bolsas de estudo e publicações periódicas. 

Adicionalmente, desenvolver e intensificar relações de cooperação entre indivíduos e 

entidades nacionais e internacionais com interesse comum, promovendo o intercâmbio de 

conhecimento e experiências, assim como informar e sensibilizar a comunidade científica 

e a opinião pública, promovendo a sua aproximação aos objectivos da Associação. 

Informações e contactos: www.aptran.pt 

https://www.facebook.com/AptranAssociacaoPortuguesaDeTraccaoAnimal?ref=hl 
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Entidades colaboradoras: 

• ESA / IPB 

A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança desenvolve a sua acção em 

três grandes eixos de actividades interligados entre si: o ensino; a investigação, experimentação e 

desenvolvimento tecnológico e, o apoio à comunidade. Este modelo de funcionamento e de 

actuação, permite uma formação de quadros constante e de forma contínua, actualizada através 

da investigação efectuada quer no decurso da obtenção dos graus académicos do seu corpo 

docente, quer no desenrolar dos vários projectos com financiamento externo efectuados em 

estreita ligação com a comunidade. Estes conhecimentos adquiridos e acumulados estão 

constantemente a ser transmitidos à comunidade sob várias formas, desde a formação profissional 

ao apoio técnico e científico às entidades públicas, de carácter associativo e individual. Ao nível 

do ensino, a ESA desenvolve a sua actividade no âmbito das Ciências Agrárias, cujos domínios 

do conhecimento e da formação académica ministrada incluem as vertentes: agricultura, 

engenharia rural, engenharia alimentar, biotecnologia, ambiente, gestão dos recursos naturais, 

entre outras. É nestes domínios do conhecimento que assentam os cursos de licenciatura 

actualmente ministrados: Engenharia Agronómica; Engenharia Alimentar; Engenharia 

Zootécnica; Engenharia Florestal, Engenharia Biotecnológica, Engenharia do Ambiente; 

Fitoquímica e Fitofarmacologia e Tecnologia Veterinária. Trata-se de formações académicas que, 

na sua maioria, são praticadas na ESA há mais de dez anos, de forma interligada e complementar 

entre os vários cursos, o que dá à Escola uma identidade única na formação em Ciências Agrárias 

resultante da interligação desta área de conhecimento com as áreas do ambiente, tecnologia 

alimentar e biotecnologia entre outras. A ESA tem ainda em funcionamento seis mestrados: 

Agroecologia, Qualidade e Segurança Alimentar, Tecnologias Animais, Gestão de Recursos 

Florestais, Produções Biotecnológicas e Tecnologia Ambiental.  

Na componente de investigação, experimentação e desenvolvimento tecnológico, as linhas gerais 

em prática tem sobretudo a ver com as áreas de formação ministradas, voltada para a resolução 

de questões do meio envolvente à Instituição e sobretudo dirigida para a agricultura das zonas de 

montanha e para a fruticultura mediterrânica, nos seus múltiplos usos e aspectos.  

Ao nível da cooperação pedagógica internacional são de destacar a mobilidade de alunos e 

docentes no âmbito do programa Socrates/Erasmus, os Intensive Programe e protocolos com 

Universidades Federais Brasileiras, com as quais tem ocorrido intercâmbio regular de alunos e 

docentes, com a Escola Agrária do Kwanza sul (Angola) e com o Instituto Politécnico de São 

Tomé e Príncipe. 

 



• CIMO 

O CIMO - Centro de Investigação de Montanha, sediado na ESA-IPB, é um centro de pesquisa 

multidisciplinar focado em questões relacionadas com o território de montanha. A maioria dos 

seus membros pertence ao Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade da Madeira. 

O CIMO visa estudar e valorizar os recursos naturais de montanha, os ecossistemas florestais e 

agrícolas, assim como os produtos locais, com o objectivo de promover sistemas económica, 

social e ambientalmente sustentáveis.  

O Centro tem actualmente 116 membros, 56 dos quais com um grau de Doutor, especialistas em 

vários campos entre os quais agronomia, ciências biológicas, ciências físicas e ciências sociais. 

Esta diversidade permite que o Centro seja notavelmente multidisciplinar, indo ao encontro dos 

principais objectos de estudo do CIMO: os sistemas montanhosos físico-biológico-humanos 

complexos. 

O CIMO faz parte da rede nacional de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT) desde 2003. O CIMO é membro da Euromontana, a Associação Europeia para 

a cooperação e desenvolvimento dos territórios de montanha. 

 

• ASZAL 

La Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa (ASZAL) tiene 

como objetivo velar por la conservación, mejora y promoción del asno Zamorano – Leonés 

colaborando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Junta de Castilla y León y la 

Diputación de Zamora en diferentes líneas de actuación como son: gestión del libro genealógico, 

ayudas para los ganaderos, censo y marcaje de ejemplares, promoción de la raza, mejora de la 

reproducción y comercialización, así como la participación en programas comunitarios de 

conservación. 

Por otro lado, ASZAL colabora con las Facultades de Veterinaria de Madrid y de León en el 

desarrollo de diferentes proyectos de investigación. 

ASZAL está constituida por unos 550 socios localizados un 80% en la provincia de Zamora y un 

20% de otras provincias. Contando con un total de unos 915 animales censados de 750 ganaderos 

aproximadamente. 

 



• ANTA - La Esteva 

La Asociación Nacional de Tracción Animal (ANTA-La Esteva), es una asociación sin ánimo 

de lucro que nace en diciembre del 2012 de la confluencia de un amplio número de personas de 

todo el estado español que pretenden impulsar la idea de una utilización moderna de la tracción 

animal como posibilidad y alternativa válida desde los puntos de vista agronómico, económico, 

social, cultural y energético. 

Pretende agrupar tanto a personas físicas como jurídicas que quieren contribuir a ello desde 

orígenes muy diversos pero complementarios: el ámbito agrícola, el ganadero, el veterinario, el 

del herraje, el de los centros de formación, el de la dinamización del medio rural, de la 

guarnicionería, de la doma, de los fabricantes de herramientas, del ámbito técnico-científico, etc. 

Se vincula desde sus orígenes con la Asociación Portuguesa de Tracción Animal (APTRAN) y a 

la Federación Europea (FECTU), y aspira a relacionarse con cualquier entidad internacional que 

trabaje en sus mismos fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


