
 



Fórum Tecnologia e Horticultura 
26 de Junho a 6 de Julho – Feira de São Pedro 

Torres Vedras 
 

 
O Fórum Tecnologia e Horticultura é um espaço promovido pela Associação 
Interprofissional de Horticultura do Oeste, com a colaboração da Câmara 
Municipal de Torres Vedras e da Promotorres e estará aberto ao público de 26 
de Junho a 6 de Julho. 

 

Horário:                       

2ª a 6ª: 18h00 às 00h00 

sáb.: 15h00 à 00h00 

dom.: 15h00 às 00h00 

Venha conhecer as mais recentes tecnologias de produção e os produtos hortícolas de qualidade da Região Oeste! 
 
Aos fins-de-semana decorrerão workshops sobre agricultura biológica, horticultura urbana e ateliers de educação 
ambiental. Durante a semana, de 30 de Junho a 4 de Julho, decorrerão Jornadas Técnicas no auditório do fórum 
direccionadas para os profissionais do sector hortícola. Participe! 

 

Jornadas Técnicas 
De 2ª a 6ª feira, das 18h às 20h30 

30 de Junho a 4 de Julho 
 

 
2ª feira, 30 de Junho 

Sessão de Abertura – 17h 

Presidente da Associação Interprofissional de 
Horticultura do Oeste, António Gomes 
 

Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, 
Carlos Miguel (a confirmar) 
 

Presidente do Instituto Superior de Agronomia, Amarilis 
de Varennes 
 

Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo 
Albuquerque (a confirmar) 
 
Assinatura de memorando entre ISA-UL e AIHO para o programa 

de investigação de translação 

 
 

Tratamento de resíduos e eficiência 
energética – 18h 
 

Sistema de recolha e reciclagem de plásticos 
Recimicro; 
Câmara Municipal de Torres Vedras 
 
Equipamentos para tratamento e desinfecção de 
água de rega 
Luis Ruivo (Waterplus) 
 
Cofee break 
 
Eficiência energética na produção em estufa 
Fátima Baptista (Universidade de Évora / ICAAM) 
 
Heliosec – Sistema de tratamento de efluentes 
fitossanitários por desidratação natural 
Syngenta 
 

Moderação: 
Sofia Rodrigues (Associação de Horticultores de Torres Vedras) 

Sinopse 

 

A agricultura é uma actividade económica que, como 
outras, assume responsabilidades ambientais de 
elevada importância porque lida directamente com 
recursos naturais. Este painel traz a discussão a 
necessidade de encontrar soluções para os resíduos 
produzidos pela horticultura assim como a urgência de 
quantificar e melhorar a eficiência energética dos 
sistemas de produção actuais. 
 
Inicia com a apresentação de um sistema de recolha e 
reciclagem de plásticos que está em fase de 
implementação através de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Torres Vedras, a Associação de 
Horticultores e a empresa Recimicro. Os agricultores 
aderentes terão vários benefícios nesta parceria. A 
Waterplus apresentará diversas soluções para 
desinfecção e tratamento de águas de rega que 
assumem elevada importância para a preservação das 
linhas de água da região mas também para a 
sustentabilidade socioeconómica das explorações 
agrícolas, em especial para as que se dedicam ao 
cultivo em substrato. Da Universidade de Évora, através 
da professora Fátima Batista chega-nos a apresentação 
de resultados de um estudo sobre eficiência energética 
em sistemas de produção em estufa e que terá 
continuidade na Região Oeste, contribuindo desta forma 
para a optimização futura dos consumos energéticos. 
No final, a empresa Syngenta apresentará um projecto 
de tratamento de efluentes fitossanitários, sobras de 
caldas e águas de lavagem dos equipamentos de 
aplicação, uma inovação de elevada importância para a 
sustentabilidade ambiental dos sistemas de produção 
agrícolas em geral. 
 
 



3ª feira, 1 de Julho 
 

Fertilização de culturas e conservação de 
solos – 18h 
 

Programação de fertilizações base em culturas 
hortícolas 
Ricardo Vicente (Ass. Interprofissional de Horticultura do Oeste) 
 
Optimização da fertirrega através do sistema Field 
Conect 
Sérgio Rapouso (J. Inácio – Máquinas Agrícolas Lda / John Deer) 
 
Interacção do meio ambiente na cultura em 
substrato  
Carla Miranda (Hortorres) 
 
Soluções SAPEC 
 
Coffee break 
 
Gestão de solos e sistemas de sementeira directa 
Mário Carvalho (Universidade de Évora) 
 
Novas variedades Rijk Zwaan 
Rui Vieira e Miguel Ribeiro da Costa (Rijk Zwaan) 

 
Moderação: 

Humberto Bizarro (Hortapronta) 
 
 
Sinopse 
 

O primeiro factor a considerar para preservar ou 
melhorar a saúde de qualquer ser vivo é a sua nutrição. 
Em agricultura, garantir uma nutrição equilibrada é 
fundamental por vários motivos, para além de ser uma 
garantia de saúde e qualidade da produção é também 
uma forma de redução de custos e de preservação do 
ambiente. A fertilização equilibrada é determinante para 
garantir o sabor e o poder de conservação dos produtos 
hortofrutícolas, mas influencia também, fortemente, a 
capacidade da cultura resistir aos ataques de várias 
pragas e doenças, possibilitando desta forma uma 
redução do número de tratamentos fitossanitários e com 
isso uma redução nos custos. Por outro lado, uma 
fertilização desequilibrada ao nível da quantidade de 
adubo fornecido, das suas porporções nutricionais ou do 
timing da sua veiculação pode causar danos ambientais 
que são sempre acompanhados de prejuízos 
decorrentes da perda de adubos e de produção. Cada 
cultura ou cada variedade tem, em função do período do 
ano, necessidades nutricionais diferentes. Por outro 
lado, também as técnicas de gestão do solo e o tipo de 
solo têm influência sobre todas estas variáveis. Com o 
aumento do custo dos factores de produção, torna-se 
cada vez mais importante compreender e monitorizar 
devidamente as fertilizações e as mobilizações de solo. 
Uma incorrecta gestão de solo pode levar a dificuldades 
acrescidas ao nível da nutrição das culturas, mas 
também a problemas ambientais e culturais graves 
provocados pela erosão. Neste painel, serão abordadas 
todas estas questões, sobre diversos pontos de vista, e 

serão apresentadas várias possibilidades de 
intervenção. Destaca-se a apresentação do professor 
Mário Carvalho, da Universidade de Évora, com uma 
longa experiência em sistemas de mobilização mínima 
de solos como a sementeira directa. 
 
 
 
4ª feira, 2 de Julho 

Promoção e valorização dos produtos 
hortofrutícolas no mercado nacional e 
internacional – 18h 

Mesa redonda 
 

Manuel Évora 
(Portugal Fresh) 
 
Domingos  Santos 
(Federação Nacional de Organizações de Produtores) 
 
António Gomes 
(Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste) 
 
Teresa Pereira 
(MARL, S.A.) 
 
Moderação: 
Carlos Afonso (Revista Frutas Legumes e Flores) 

 
Bayer Crop Science – Ciência para uma vida melhor 
 
 
 
Sinopse 

 
Como actividade económica, a agricultura deve garantir 
um retorno financeiro que possibilite a sustentabilidade 
do sistema de produção como um todo. Actualmente, 
para além da crise económica que o país atravessa, a 
agricultura experiencia crescentes dificuldades 
provocadas pela contínua desvalorização dos seus 
produtos em simultâneo com uma escalada dos custos 
dos factores de produção (adubos, energia, etc.). Para 
responder a esta situação é necessário, para além de 
uma optimização dos sistemas de produção no 
consumo de factores, que o sector produtivo se organize 
de forma mais consistente ao nível da valorização, 
promoção e escoamento dos seus produtos. Outros 
factores jogam no tabuleiro da distribuição de valor: as 
estratégias comerciais da grande distribuição; o 
desenvolvimento dos mercados locais; a intervenção 
Estatal, etc. Juntamos nesta mesa redonda, moderada 
pelo editor da revista Frutas, Legumes e Flores, quatro 
representantes de organizações que trabalham com o 
tecido produtivo, com o objectivo de debater estas 
dificuldades e contribuir para a construção de soluções. 
Haverá espaço também para a opinião do público. No 
final, a Bayer Crop Science apresentará alguns dos 
mais recentes contributos científicos que a empresa 
disponibiliza para o desenvolvimento agrícola. 
 



5ª feira, 3 de Julho 
 

Financiamento agrícola, PDR e inovação – 

18h 
 
Importância do PDR para o desenvolvimento da 
horticultura 
Luis Mira (Confederação de Agricultores de Portugal) 
 
O financiamento do sector agrícola na região de 
Torres Vedras 
Manuel José Guerreiro (Caixa de Crédito Agrícola de Torres 
Vedras) 
 
Aplicação do PRODER e das Medidas Transitórias 
na Região de Lisboa e Vale do Tejo 
Elizete Jardim (Direcção Regional de Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo) 
 
O dilema do inovador na hortofruticultura portuguesa 
e um sistema de IDI funcional. 
Domingos Almeida (Instituto Superior de Agronomia) 
 

Moderação: 
Laura Rodrigues (Câmara Municipal de Torres Vedras) 
 
 
Sinopse 

 
Entrámos no primeiro ano do quadro comunitário 2014-
2020 e, apesar de já haver verbas do novo quadro 
disponíveis, estas estão a ser aplicadas ainda com as 
regras do PRODER. As ajudas destinadas à agricultura 
são um factor fundamental e determinante para o futuro 
de todos os sectores agrícolas, nomeadamente o sector 
hortícola. O passado demonstra a importância destes 
apoios, pois permitiram a alavancagem de uma 
horticultura mais moderna e mais capaz. Foram 
fundamentais os apoios provenientes do PRODER e o 
funcionamento adequado das instituições financeiras 
que trabalharam em parceria com o tecido empresarial. 
Do pequeno ao grande agricultor, das centrais 
hortofrutícolas aos centros de investigação agronómica, 
a importância do bom funcionamento e aplicação de 
fundos do novo quadro comunitário são comuns e 
fundamentais para a funcionalidade da cadeia como um 
todo. Neste painel juntam-se vozes diferentes para a 
partir das experiências dos quadros comunitários 
anteriores, identificar fragilidades, analisar a situação 
actual e as novas perspectivas de funcionamento do 
novo quadro.   
 

 

6ª feira, 4 de Julho 
 

Protecção de culturas – 18h 
 

Ferramentas de apoio ao combate da traça do 
tomateiro (Tuta absoluta) na cultura de tomate para 
indústria 
Ana Paula Nunes (Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional) 
Elsa Valério (Escola Superior Agrária de Santarém) 
 
Limitação natural ou conservação 
Elisabete Figueiredo (Instituto Superior de Agronomia) 
Maria o Céu Godinho (Escola Superior Agrária de Santarém) 
 
Controlo de bacterioses em culturas hortícolas  
Leonor Cruz (Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária) 
 
Soluções Syngenta 
 

Moderação: 
Luís Dionísio (Louricoop) 
 
 
Sinopse 

 
O controlo eficiente de pragas e doenças é um factor da 
maior importância para garantir os níveis de produção e 
qualidade exigidos pela sociedade mas também a 
sustentabilidade económica de cada exploração 
agrícola. O caminho percorrido por investigadores, 
técnicos e agricultores nas últimas décadas demonstra 
uma grande evolução ao nível do conhecimento e do 
desenvolvimento de técnicas de controlo 
simultaneamente mais eficazes e menos danosas para 
o ambiente. Este painel iniciará com a apresentação de 
resultados de um estudo que envolveu universidades e 
entidades privadas num projecto sobre a praga Tuta 
absoluta na cultura do tomate de indústria, onde foram 
desenvolvidas ferramentas de apoio ao seu controlo. De 
seguida através de duas intervenções universitárias 
(ISA e ESAS) aborda-se a importância da entomofauna 
auxiliar em culturas protegidas e as diferentes 
estratégias aplicadas: limitação natural ou conservação 
vs tratamento biológico. O controlo de bacterioses, 
doenças que frequentemente geram dificuldades em 
sistemas de produção hortícolas será também um 
assunto abordado, com delineamento de estratégias 
preventivas e de combate. Todos os temas de 
intervenção terão espaço para debate de forma a 
possibilitar a maior partilha de informação e 
aprendizagens possíveis. 
 
 
Sessão de Encerramento 
 
Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste 
 
Câmara Municipal de Torres Vedras


