
 



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 25 de Junho a 5 de 
Julho. 
 

Horários: 
2ª feira: 19h00 às 00h00 
3ª e 4ª feira: 14h30 às 00h00 
5ª e 6ª: 19h00 às 00h00 
sáb. e dom.: 15h00 à 00h00 
 

Venha conhecer as mais recentes tecnologias de produção e os produtos hortícolas de qualidade da Região 
Oeste! 
 
Do programa constam diversas iniciativas direccionadas para os profissionais do sector hortícola, mas também 
para a população em geral, com a promoção de vários workshops relacionados com a promoção de uma vida 
saudável e a importância dos produtos hortícolas para a saúde e bem estar da população. As jornadas técnicas 
estão concentradas na 3ª e na 6ª feira, mas durante os restantes dias também decorrerão workshops 
direccionados para os profissionais. Consulte o programa detalhado neste documento. 
 
Participe! 

 
 

 
Jornadas Técnicas 
 
3ª Feira, 30 de Junho 

 

14h15 - Sessão de Abertura 

 

14h30  

O PDR e a Horticultura do Oeste 

Direcção Regional de Agricultura LVT 

Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras 

 

16h30 – Mesa Redonda 

Horticultura do Oeste: onde estamos e para onde 

vamos 

Ass. Interprofissional de Horticultura do Oeste  

Grupos Parlamentares (AR) 

 

18h30 - Encerramento 

 

 

 

 

Sinopse 
A Política Agrícola Comum (PAC) tem uma grande 
influência em toda a agricultura europeia e neste 
momento estamos no início de um novo quadro 
comunitário, que destina mais de 8 mil milhões de 
euros para Portugal, repartidos entre o primeiro e o 
segundo pilar, o Programa de Desenvolvimento Rural 
(PDR), e é por isso importante conhecer as 
oportunidades criadas no âmbito deste programa para 
o desenvolvimento da agricultura nacional e regional, 
assim como as suas regras de funcionamento. 
Dado o importante período que se aproxima, com a 
realização de eleições legislativas e a discussão de 
diversos programas eleitorais, segue-se um espaço 
de diálogo, que junta diversas sensibilidades numa 
abordagem ao presente e ao futuro do sector agrícola, 
em especial para o sector hortícola da Região Oeste, 
para a maior aproximação entre os actores locais que 
vivem a agricultura da região e as forças políticas que 
de alguma forma desenham, disputam e determinam 
a política agrícola nacional. 
 



6ª Feira, 3 de Julho 

 

14h30 – Equipamentos de Aplicação de PF – 

Simulação de Inspeções e Exigências Legais 

Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 

Nacional (COTHN) 

Tomix 

 

17h00 – Medições de pH e rectificação de caldas 

Ass. Interprofissional de Horticultura do Oeste 

Hanna Instruments. 

 

18h00 – Soluções Bayer, Inovação em Protecção 

das Plantas 

 

Encerramento das Jornadas Técnicas 

 

 
 
Sinopse 
A utilização segura dos equipamentos de aplicação é 
um factor preponderante para protecção dos 
aplicadores, consumidores e ambiente, mas é 
também igualmente importante para a eficiência dos 
tratamentos realizados. A partir de 26 de Novembro 
de 2016 todos os equipamentos de aplicação devem 
ser submetidos a uma inspecção. É importante 
conhecer as formas de responder a esta exigência 
legal e os métodos a utilizar. Decorrerão simulações 
de inspecções e explicações práticas de 
funcionamento. 
O pH das águas utilizadas para preparação de caldas 
é muitas vezes um factor limitante para a eficiência 
dos tratamentos a realizar. Serão apresentados 
valores de pH ideal e realizadas algumas 
demonstrações de correcção. 
 

 
Agricultura de precisão 

2 de Julho – 5ª feira – 19h00 

JInácio 

 
A evolução tecnológica é um factor fundamental para o desenvolvimento 
agrícola, possibilitando aumentos de produtividade e de qualidade da produção, 
assim como melhorias na qualidade de vida dos profissionais do sector. Serão 
apresentados alguns dos equipamentos mais inovadores aplicados em 
agricultura de precisão e será ainda realizada uma demonstração, no recinto da 
feira, com a aplicação de um sistema de automatização de tractores que não 
necessita de condutor. 
 

Venha ver um tractor a realizar operações sem condutor! 
 
 
Sistemas de climatização em horticultura 

1 de Julho – 4ª feira – 21h00  

Agroturella 

 

A procura de novas janelas de mercado e a obtenção de produtos de elevada 
qualidade exigem uma elevadíssima capacidade de monitorização e 
acondicionamento das culturas e produtos colhidos. Serão apresentados 
sistemas de climatização com base em energias renováveis, nomeadamente a 
biomassa, de elevada eficiência energética e com menores impactos ambientais 
que os sistemas tradicionais. Serão ainda apresentados alguns resultados da 
sua aplicação em várias culturas, desde a produção de flores ao tomate para 
salada. 
 
Não perca a oportunidade para conhecer este sistema de aquecimento 
inovador! 



Uma alimentação saudável pelo nosso bem-estar 
 
 
Workshop | Da Horta ao Prato – Cozinha Saudável 

28 de Junho – Domingo – 17h00  

Vai à Fava! Sustainable Street Food 

Chef Ricardo Ferreira 
 
« O Conceito Vai à Fava! surge pela necessidade de mudança de atitude 
perante o que comemos. Queremos quebrar com os estereótipos que existam 
acerca da comida de rua, redefinir o conceito de um modo inovador, de elevada 
qualidade e acima de tudo primando pelo respeito pelo nosso planeta e seus 
habitantes. » 
 
Os produtos hortofrutícolas e os seus derivados representam mais de 50% da 
roda dos alimentos! 
 
Quer provar e aprender a confeccionar novos pratos, rápidos, saborosos e 
saudáveis? 
 
 
 
Workshop | Nutrição no desporto  

4 de Julho – Sábado – 21h00 

Susana Francisco | Atleta Profissional, Dietista e Mestranda em Exercício e Saúde 

Micael Isidoro | Ciclista Profissional, Mestre em Treino Desportivo de Alto Rendimento 

 
A prática desportiva é essencial para o bem-estar de todos nós, no entanto, 
deve ser acompanhada de uma alimentação saudável e adequada ao tipo de 
desporto praticado. Serão apresentadas algumas técnicas e conceitos base para 
que mais facilmente consiga adaptar a alimentação à sua prática desportiva, 
obtendo melhores resultados no seu desporto mas também para a sua saúde. 
 
Participe e venha aprender a melhor adaptar a sua alimentação aos seus 
objectivos desportivos e de forma saudável!  

Promotor: Apoios Institucionais: 


