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Cálculo da dose de produtos fitofarmacêuticos com base no LWA (Área da parede foliar):

Voltar

Tradicionalmente expressamos a dose de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PFs) em
concentração (g ou ml de produto por 100 litros) e/ou em quantidade (g ou ml) por hectare de
terreno ocupado pela cultura. Em pomares e vinha (culturas altas) é mais frequente a expressão
da dose em concentração, frequentemente acompanhada de uma limitação da quantidade
máxima de produto a aplicar por hectare ou de um volume de calda máximo.

Fonte: Agrozapp

Atualmente existe uma tendência para reduzir volumes de calda, seja pela adoção de
equipamentos que permitem a cobertura das folhas com menor volume de calda, seja pela
adoção de formas de condução da poda, mais simples e compactas. Por outro lado, como
consequência da harmonização Europeia no que respeita à homologação de PFs, existe também a
necessidade de harmonizar as unidades de expressão da dose entre países. Na Europa existem
várias unidades em uso. Para além da concentração e quantidade por ha, temos também
quantidade de produto por metro de altura da cultura, quantidade de produto por 100 metros de
linha, % da dose em função do estado fenológico (usado em vinha), quantidade de produto por
m3 de volume de copa (TRV - tree row volume) e quantidade de produto por LWA (leaf wall
area). Além de existirem diferenças entre países nas unidades para exprimir a dose, também os
volumes tomados como referencia para tratamentos a alto volume são diferentes. Em Portugal
usamos como referência os 1000 litros por ha, mas outros países Europeus usam 1500 L/ha
como referencia para tratamentos em pomares.
Para adequar a quantidade de substancia ativa à superfície que se deseja tratar - com óbvios
benefícios ambientais e económicos - e harmonizar as unidades em que se expressa a dose entre
países europeus, a indústria europeia de proteção de plantas tem promovido a divulgação do
sistema LWA.
O conceito de LWA - área da parede vegetal - parte de uma observação simples, quando
tratamos os pomares ou as vinhas com um pulverizador, seja equipado com turbina ou de jato
projetado, a calda é dirigida a uma faixa vertical e contínua de folhas e caules, tão alta quanto a
copa das plantas a tratar e tão longa quanto a linha de plantação. Esta faixa ou “parede” é
variável em função da cultura, do compasso de plantação, do sistema de condução da poda, do
estado fenológico, etc. Numa lógica de adaptar a quantidade de produto ao tamanho das plantas
que desejamos tratar propõe-se dosear o produto em função da área da parede vegetal.
Leia o resto da notícia no link:
http://www.agrozapp.pt/noticia/calculo-da-dose-de-produtos-fitofarmaceuticos-com-base-nolwa.
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Segurança alimentar: alertas crescem ligeiramente em 2015:

O número de alertas sobre problemas de segurança alimentar, registados pelo Rapid Alert
System for Food and Feed (RASFF), aumentaram ligeiramente em 2015, comparando
com 2014, sendo que os casos mais frequentes foram os da salmonela nos frutos e
vegetais.
O último relatório mostra que, em 2015, a RASFF teve 3.049 notificações originais, a que
se seguiram 6.204 notificações de seguimento do processo.
Os alertas mais graves deram-se com 97 notificações de aflotoxinas em nozes
importadas da China, 78 notificações por mercúrio em peixe espanhol e 78 por salmonela
em fruta importada da Índia.

Fonte: Agroinfo

As notificações que mais cresceram foram sobre as nozes e sementes (+60%), enquanto
as notificações sobre a carne e produtos derivados da carne desceu 54% e só foram 24
em 3.049, o que mostra um valor muito reduzido.
O número de suspeitas de fraude nos produtos alimentares praticamente duplicou, o que
está a levar a uma colaboração directa entre a RASFF e a DG Sante para controlar o
problema.
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Ministros da Agricultura da UE debatem reforço da posição
dos produtores na cadeia alimentar:

A reunião informal de Ministros da Agricultura sob a presidência eslovaca, decorreu de 11
a 13 de setembro, em Bratislava.
A agenda de trabalho esta terça-feira centra-se no fortalecimento da posição dos
agricultores na cadeia alimentar.
O objetivo da reunião é debater todos os aspetos que têm impacto na posição dos
agricultores na cadeia alimentar.

Fonte: Agrodigital

O painel de discussão será desenvolvido em três partes, nomeadamente, a organização
dos produtores agrícolas e a cooperação vertical na cadeia de fornecimento de alimentos,
a transparência de mercado e a distribuição adequada das margens na cadeia de
fornecimento de alimentos e as praticas comerciais desleais.
O encontro conta ainda com a participação do presidente da Comissão de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu.
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Governo vai intensificar fiscalização aos condutores de veículos agrícolas:

Fonte: Lusa
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Voltar

Os condutores sem licença para conduzir veículos agrícolas vão ser obrigados a frequentar ações de
formação sobre segurança, passando também a ser alvo de uma maior fiscalização, nomeadamente aos
cintos de segurança e transporte de passageiros.
Estas são duas das medidas que o Governo vai adotar para reduzir os níveis de sinistralidade com veículos
agrícolas, que resultaram de um grupo de trabalho criado em junho, e que identificou também os principais
fatores de risco.
Os ministérios da Administração Interna e da Agricultura e Desenvolvimento Rural vão também criar, no
início de 2017, uma plataforma comum de registo de informação relativa a acidentes com tratores e
máquinas agrícolas, com o objetivo de identificar os fatores e consequências ao nível da mortalidade e
incapacidades.
Outras das medidas que o Governo vai adotar passa pela realização, no primeiro semestre de 2017, de um
controlo efetivo de máquinas e tratores no mercado de segunda mão, em especial aos veículos importados
e não homologados em Portugal, através de regulamentação do processo de atribuição de matrícula.
No âmbito destas alterações vai ser intensificada a fiscalização sobre os condutores dos veículos agrícolas
de uma forma progressiva, no que respeita ao arco de proteção, ao cinto de segurança, ao avisador
luminoso e ao transporte de passageiros nos tratores agrícolas, além de ser criado um regime
sancionatório associado à não utilização de sistemas de retenção e à imposição de montagem de avisador
luminoso especial de cor amarela.
O Governo vai igualmente estudar a viabilidade de realização de inspeções obrigatórias aos tratores
agrícolas, com recurso a Centros de Inspeção Automóvel.
Para combater a sinistralidade, o Governo vai ainda lançar uma estratégia de comunicação e dinamização
de campanhas de educação e sensibilização sobre segurança em tratores agrícolas.
Os ministérios da Administração Interna e da Agricultura e Desenvolvimento Rural decidiram avançar com
estas medidas, tendo em conta os problemas identificados, designadamente a inexistência do uso do arco
de proteção ou cabina de proteção, incorreta utilização do aro de proteção e do cinto segurança.
Excesso de velocidade e perda de controlo do veículo, mau manuseamento, por falta de formação
adequada dos operadores dos veículos agrícolas, e parque automóvel envelhecido, sem os necessários
equipamentos de segurança, são outros fatores de risco identificados.
No final de 2015, existiam em Portugal cerca de 280 mil veículos agrícolas matriculados e, destes, em
2014, apenas 167.131 estavam registados para efeitos de subsídio de gasóleo na Direção-Geral de
Agricultura de Desenvolvimento Rural (DGADR).
A identificação dos principais fatores de riscos e definição das novas estratégias de combate à sinistralidade
com veículos agrícolas envolveu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Autoridade para as
Condições do Trabalho, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Guarda Nacional Republicana e DireçãoGeral de Agricultura de Desenvolvimento Rural.

www.cothn.pt

geral@cothn.pt

Pag. 5

Voltar

Maçã de Alcobaça IGP começa a chegar ao mercado:

A semana 36 marcou oficialmente o início da colheita de Maçã de Alcobaça da campanha 2016,
apesar do atraso de quase três semanas verificado face á campanha passada.
«Atingiu assim o seu máximo de qualidade e sabor, no entender das suas organizações
associadas, verificados os critérios de qualidade pré-definidos para o bom processo de
conservação, certificação e comercialização», salienta a Associação de Produtores de Maçã de
Alcobaça (APMA), em comunicado.

Fonte:Agrotec

Será uma campanha de produção de Maçã de Alcobaça que se estima de quantidades inferiores
em aproximadamente 30% para as variedades vermelhas e cerca de 20% nas outras variedades
relativamente à campanha anterior, mas que prima pela qualidade e pelo sabor.
«Tendo em conta as alterações climatéricas que se fizeram sentir ao longo do ciclo produtivo,
responsáveis pela diminuição das quantidades, os fruticultores estão otimista com a qualidade
resultado, do saber fazer, da sua experiência, do profissionalismo e da tecnologia utilizada para
conviver com o clima exigente», vinca.
A colheita da Maçã de Alcobaça é efetuada apenas no período ótimo de maturação e de
parâmetros de qualidade impostos, que permitam uma satisfação máxima e um período de
conservação programado e possibilitam uma oferta ao consumidor, de Maçã de Alcobaça fresca e
certificada, durante praticamente todo o ano.
Apesar da inédita quebra de produção, principalmente nas variedades mais exportáveis, os
produtores em plenário decidiram que os consumidores portugueses não iriam sentir dificuldades
acrescidas para encontrar no seu ponto de venda habitual, acordando formas associadas de
satisfazer as necessidades e pedidos dos clientes habituais, em desfavor da exportação.
Este é um fruto produzido numa especificidade climática e de solos, que se situa entre a serra e o
mar, e propiciam um fruto de características únicas, de sabor e aroma, que se distingue de outros
produzidos noutras regiões.
A APMA representa 19 membros associados, organizações de produtores e agrupamentos de
produtores que nesta campanha preveem produzir 40 milhões de quilos, correspondendo a
aproximadamente 300 milhões de maçãs qualificadas.
A Maçã de Alcobaça é produzida com «elevada responsabilidade profissional, técnica e social,
razoes pelas quais a Maçã de Alcobaça deve ser a eleita de todos os consumidores portugueses»,
considera a APMA.
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Investigadores do INESC TEC criam robots para combater pragas em terrenos agrícolas:

Voltar

Combater pragas e doenças em terrenos agrícolas de forma eficiente em termos
ecológicos e económicos é o objetivo das duas plataformas robóticas desenvolvidas por
investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e
Ciência (INESC TEC).
De acordo com os responsáveis pelos robots, estas tecnologias têm a capacidade de
medir a variabilidade (aquisição de dados/sensorização/monitorização) e de atuar com
tecnologias de taxa variável cobrindo dessa forma duas fases cruciais do ciclo de atuação
da Agricultura de Precisão.

Fonte: Vida Rural

“As plataformas robóticas vão permitir uma recolha contínua de dados, de forma mais
precisa, e, através de sistemas de apoio à decisão, fazer planos rigorosos,
nomeadamente para aplicação de produtos fitofarmacêuticos, permitindo a redução do
desperdício destes. No final, no caso das pragas e doenças, é prescrita uma carta onde é
possível verificar quando em que medida e onde é que o terreno precisa de ser tratado,
atuando os robôs em conformidade”, explica o INESC TEC em comunicado.
“A utilização de robots permitirá reduzir os tempos das operações, melhorar a eficiência
da aplicação de fitofármacos, reduzir a exposição dos recursos humanos a condições
adversas e potencializar zonas de declive acentuado para produção agrícola. Os sistemas
inteligentes, e em especial os robôs, conseguem aplicar os fitofármacos de uma forma
mais precisa, no local exato, no momento certo e na quantidade exata, no sentido de
eliminar desperdícios e eventuais contaminações de solos com químicos”, acrescenta
Filipe Neves dos Santos, investigador do Centro de Industrial e Sistemas Inteligentes do
INESC TEC.
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Agricultura de precisão na Agroglobal:

A Syngenta apresentou na Agroglobal, de 7 a 9 de Setembro, em Valada do Ribatejo tecnologias que ajudam a melhorar a qualidade e
produtividade das culturas: sementes de milho resistentes ao stress hídrico; drones com câmaras multiespectrais para diagnóstico do estado
das culturas e equipamentos para melhoria da calibração dos pulverizadores.
No dia 8 de Setembro a Syngenta recebeu cerca de 130 clientes, entre distribuidores, técnicos da distribuição e da revenda e agricultores,
vindos de várias regiões do país, no seu stand e no campo de demonstração.
No stand da Syngenta os convidados assistiram à apresentação de soluções que visam a melhoria da eficácia dos produtos fitofarmacêuticos,
contribuindo simultaneamente para a proteção dos cursos de água e do solo. Mónica Teixeira, responsável de Assuntos Corporativos da
Syngenta, demonstrou num tabuleiro de pulverização a performance de diversos tipos de bicos de pulverização – de fenda, de indução de ar e
anti-deriva, explicando que, em situações de vento ou de temperaturas elevadas, os bicos anti-deriva são os mais indicados, porque
promovem menor arrastamento da calda. O Caliset, um kit desenvolvido pela Syngenta, ajuda a calibrar os pulverizadores e avalia a eficácia
da pulverização através de papeis hidrosensíveis.
«O uso seguro e eficiente dos produtos fitofarmacêuticos depende em 50% do produto usado, em 20% do momento de aplicação, em 20% da
técnica de pulverização e em 10% da calibração do pulverizador e da escolha dos bicos adequados», lembrou Mónica Teixeira.
A empresa apresentou ainda a solução Heliosec para tratamento dos restos de caldas e águas residuais. O Héliosec funciona por desidratação
natural, através do vento e da temperatura, e é o único sistema do género que garante a eliminação definitiva dos resíduos de efluentes
fitossanitários.
No campo, os grupos passaram por duas estações de demonstração, a primeira dedicada à teledeteção com drones, que incorporam sensores
multiespectrais para recolha de imagens aéreas das culturas. Ao recolher a luz emitida pelas plantas, estas câmaras de infra-vermelhos geram
mapas que mostram o que olho humano não vê, por exemplo, carências nutritivas ou hídricas e ataques localizados de pragas ou doenças na
parcela. Os drones ajudam a recolher dados de forma rápida, a quantificar o estado da parcela e a ajustar os input necessários à cultura. A
Syngenta usa esta tecnologia em projetos de melhoria das culturas do girassol, colza, trigo e vinha, em parceria com a empresa Smart Rural.
Na segunda estação de demonstração esteve em destaque a tecnologia Artesian, que permite às variedades de milho obterem produtividades
mais altas em condições ótimas de rega e a expressarem todo o seu potencial produtivo mesmo quando expostas a situações de stress
hídrico. Uma das variedades que incorpora esta tecnologia – a Hydro – demonstrou excelentes resultados nas duas últimas campanhas em
Portugal, permitindo um incremento de 16% da rentabilidade face às variedades convencionais. Na região de Serpa, os agricultores que
semearam Hydro para grão obtiveram 21 toneladas/hectare, e na região de Coimbra 18 toneladas/hectare.
No campo de demonstração foram também apresentadas duas soluções herbicidas do programa Syngenta para a cultura do milho: o herbicida
líder de mercado Lumax, para aplicação em pré-emergência e pós- emergência precoce, para controlo de infestantes gramíneas e
dicotiledóneas anuais; e o herbicida Elumis, indicado para aplicação em pós-emergência.
O evento terminou com um almoço no campo, onde os participantes puderam conviver e trocar impressões sobre as novidades apresentadas
com a equipa da Syngenta.

Fonte: Syngenta
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O III CONGRESSO DA PORTUGAL FRESH:

Em fevereiro de 2015, quando Portugal foi o país parceiro da maior feira de frutas e legumes do Mundo, a Fruit Logistica em Berlim, a Portugal
Fresh assumiu publicamente o compromisso de atingir 2.000 milhões de euros de exportações no setor hortofrutícola em 2020.
Importa recordar que partimos de 780 milhões de euros de exportações em 2010, atingimos 1.100 milhões de euros em 2014, e temos agora
como objetivo atingir os 2.000 milhões de euros em 2020!
O congresso da Portugal Fresh em 2016 visa consolidar este compromisso, estando convidados todos os envolvidos - a associação, o Estado e
os clientes chave - a explicarem qual a estratégia que têm para o setor a fim de conseguirmos atingir este marco histórico.
Neste congresso a Portugal Fresh partilhará também o seu plano estratégico para os próximos quatro anos, definindo prioridades a nível de
mercados e de eventos internacionais para o setor das frutas, legumes e flores.
No próximo dia 27 de setembro, a partir das 08h30, no Hotel Myriad em Lisboa, irá realizar-se o III Congresso da Portugal Fresh "Exportar
2.000 milhões em 2020!".
Para consultar o programa clique aqui.
Para efetuar a sua inscrição aceda ao seguinte link.
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Eventos:

1.º COLÓQUIO NACIONAL DE HORTICULTURA SOCIAL E TERAPÊUTICA - 20 e 21 de outubro 2016
A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) está a organizar o 'I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica', que decorrerá nos
dias 20 e 21 de outubro 2016, no Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, em parceria com a CERCICA e a Câmara Municipal de
Cascais. A este evento foi concedido o Alto Patrocínio de S. Ex.ª o Presidente da República, que representa um contributo para a concretização
de ideias que tenham por base o futuro de Portugal.
A Horticultura Social e Terapêutica (HST) enquadra-se no âmbito da Agricultura Social e inclui programas de horticultura urbana, de educação
ambiental e de apoio a pessoas idosas, com deficiência ou dependência, em instituições de saúde, de reabilitação psicossocial e de inclusão
social. Estes programas são promovidos por instituições particulares de solidariedade social, câmaras municipais, associações,
estabelecimentos prisionais, instituições de ensino superior e outras, e têm por objetivo contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade
de vida das pessoas, nomeadamente da sua saúde física, mental e emocional. Oferece, ainda, oportunidades para a socialização, participação
ativa e exercício físico, estímulo dos sentidos, da concentração e da criatividade.
Este Colóquio envolve técnicos, investigadores, movimentos sociais, empresas, pessoas e comunidades, e permitirá uma partilha de
experiências e de processos inovadores, que procuram responder aos atuais desafios sociais, ambientais e económicos em Portugal.
Os temas do colóquio incluem: a avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos; os fatores de sucesso e de insucesso das instituições/projetos
de HST; a economia e empreendedorismo social e o seu financiamento. Estará ainda em foco o trabalho que se tem vindo a desenvolver na
Europa, nomeadamente, através de oradores de referência do Reino Unido, Itália, Holanda e Espanha.
O colóquio será também uma oportunidade de formação através de visitas participativas à CERCICA ou às diferentes tipologias das Hortas de
Cascais ou, ainda, através da participação em workshops nas áreas de marketing e de empreendedorismo social.
Para mais informação e inscrições consultar a página do evento em: http://www.aphorticultura.pt/icnhst.html

Consulte também, os anexos no final deste boletim informativo.
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Eventos (continuação):

A capital espanhola volta a ser palco da 8. ª edição da Fruit Attraction – Feira Internacional de Frutas e Hortaliças. A feira dedicada
ao sector hortofrutícola realiza-se de 5 a 7 de Outubro e tem confirmada a presença de mais de três dezenas de empresas
portuguesas, algumas integradas no stand conjunto da Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores
de Portugal.
No ano passado, a Fruit Attraction contabilizou a entrada de 49.367 visitantes profissionais. Este ano a organização do certame, a
Ifema, aguarda a presença de «55.000 profissionais de 100 países».
O certame ocupa seis pavilhões do espaço de exposições da capital espanhola, a Feira de Madrid, o que representa um
crescimento de «16% na superfície ocupada face ao passado».
A feira é muito mais do que o espaço expositor, promovendo a inovação, empreendedorismo e o debate. Quanto a esta última
componente, há a destacar alguns eventos como a Jornada Tecnologia Attraction, agendada para dia 6 de Outubro entre as 12h e
as 14h, no pavilhão sete. O objectivo é reunir os principais representantes espanhóies da Investigação e Desenvolvimento em
produção vegetal. No mesmo dia, entre as as 16h e as 19h no Fruit Forum 4 decorre um seminário sobre comercialização,
promoção e marketing de frutas de caroço.
No dia 7 debate-se a água na agricultura de precisão, no Foro Innova 1, entre as 10h30 e as 12h15. Das 11h às 13h no Fruit
Forum 4 debate-se a abertura de novos mercados.

Semana 37

www.cothn.pt

geral@cothn.pt

Pag. 11

1º COLÓQUIO NACIONAL DE HORTICULTURA SOCIAL E TERAPÊUTICA

A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) está a organizar o ‘I Colóquio Nacional
de Horticultura Social e Terapêutica’, que decorrerá nos dias 20 e 21 de outubro 2016,
no Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, em parceria com a CERCICA e
a Câmara Municipal de Cascais. A este evento foi concedido o Alto Patrocínio de S. Ex.ª
o Presidente da República, que representa um contributo para a concretização de ideias
que tenham por base o futuro de Portugal.
A Horticultura Social e Terapêutica (HST) enquadra-se no âmbito da Agricultura Social e
inclui programas de horticultura urbana, de educação ambiental e de apoio a pessoas
idosas, com deficiência ou dependência, em instituições de saúde, de reabilitação
psicossocial e de inclusão social. Estes programas são promovidos por instituições
particulares de solidariedade social, câmaras municipais, associações, estabelecimentos
prisionais, instituições de ensino superior e outras, e têm por objetivo contribuir para o
bem-estar e melhoria da qualidade de vida das pessoas, nomeadamente da sua saúde
física, mental e emocional. Oferece, ainda, oportunidades para a socialização,
participação ativa e exercício físico, estímulo dos sentidos, da concentração e da
criatividade.
Este Colóquio envolve técnicos, investigadores, movimentos sociais, empresas, pessoas
e comunidades, e permitirá uma partilha de experiências e de processos inovadores,
que procuram responder aos atuais desafios sociais, ambientais e económicos em
Portugal.
Os temas do colóquio incluem: a avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos; os
fatores de sucesso e de insucesso das instituições/projetos de HST; a economia e
empreendedorismo social e o seu financiamento. Estará ainda em foco o trabalho que
se tem vindo a desenvolver na Europa, nomeadamente, através de oradores de
referência do Reino Unido, Itália, Holanda e Espanha.
O colóquio será também uma oportunidade de formação através de visitas
participativas à CERCICA ou às diferentes tipologias das Hortas de Cascais ou, ainda,
através da participação em workshops nas áreas de marketing e de empreendedorismo
social.
Para mais informação e inscrições consultar a página do evento em:
http://www.aphorticultura.pt/icnhst.html
A Comissão Organizadora
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Programa
20/10/2016
8.00 h - Registo, inscrição e entrega de documentação
9.00 h - Sessão de Abertura
9.30 h -

Sessão 1 - Avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos
Moderadores: Carlos Portas (ISA/UL) e Isabel Mourão (ESAPL/IPVC)

Using gardening to improve health and transform lives
Sean Morrissey (Thrive, UK)
Avaliação dos benefícios terapêuticos das plantas
Maria Antónia Frasquilho (AlterStatus)
Horticultura na intuição inteligente
João Gil Pereira (Naturena)

10.30h - Café
11.00 h - Sessão 1 - Avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos
Moderadores: Mariana Mota (ISA/UL) e André Miguel (CM Cascais)
-

A horticultura como ferramenta educativa, terapéutica e de participación social
Inma Peña Fuciños (Asoc. Española de Terapia Hortícola y Horticultura Escolar)
Projecto Lança Sementes: as hortas pedagógicas da Quinta Essência
Miguel Mata Pereira (Associação Quinta Essência)
Benefícios da horticultura nos utentes da APCC
Margarida Domingues (APCC)
Impacto das hortas biológicas de V.N. Famalicão no bem-estar dos seus utilizadores
Marisa Moreira (CM VN Famalicão)
Agricultura social e sociedade: diálogos solidários
Ana Firmino (FCSH-UNL)
A Horticultura Social e Terapêutica como instrumento de valorização e potenciação da qualidade de
vida – Estudo de caso de voluntariado no Cantinho das Aromáticas
Luis Alves (Cantinho das Aromáticas)

12.30 h - Almoço

20/10/2016

14.00 h - Mesa Redonda - Fatores de sucesso e de insucesso das instituições / projetos de HST
Moderador: Fernando Alves (TSF) (a confirmar)
Participantes
- Cláudia Pedra (Stone Soup Consulting)
- Cristina Parente (ISUP/DSFL/UP)
- João Pereira (TerraProjectos)
- Marta Gaspar (Oasis)
- Miguel Mata Pereira (Associação Quinta Essência)
- Rosa Neto (Cercica)
- Tomás Sassetti Coimbra (Semear)
15.30 h - Café
15.45 h - Sessão de painéis - Temas 1, 2 e 3
16.30 h- Sessão 2 - Horticultura e Economia Social
Moderadores: Alfredo Sendim (Herdade Freixo do Meio) e Sónia Lança (CM Seixal)
-

Economia social e horticultura
Fernando Oliveira Baptista (ISA-UL)
Social Farming in Italy: development and legislation. The experience of the Social Farming Nat. Forum
Ilaria Signoriello (Social Farming National Forum, Itália)
Projecto Alternative no Estabelecimento Prisional de Sintra
Miguel Lago (Cruz Vermelha Portuguesa)
Agricultura Social na Cercica: uma agricultura para a inclusão
Olga Brito (Cercica)
Horta Associativa do Bairro da Adroana
Teresa Ribeiro (CM Cascais)
Efeitos das hortas urbanas do projeto Horta à Porta
Cristina Ferreira (Lipor)
Horticultura no desenvolvimento social no Norte da Guiné-Bissau
Patrícia Maridalho (VIDA)
Ação coletiva e horticultura social nos montes comunais da Galiza: O Programa Verdear
Damián Copena Rodríguez (GIEEA/FE/U Vigo, Espanha)

19.30h - Jantar do Colóquio

21/10/2016

9.30 h - Sessão 3 - Empreendedorismo social e financiamento
Moderadores: Artur Cristovão (UTAD) e Maria José Dinis (ASTA)
-

Social Agriculture funding in the Netherlands
Marjo Baeten (HAS Univ. of Applied Science, Holanda)
Responsabilidade Social, o caso da Parques de Sintra Monte da Lua, S.A.
Nuno Oliveira (Parques de Sintra Monte da Lua)
A inserção social pelo trabalho: o caso da empresa de floricultura da Dianova Portugal
Cristina Parente (IS-UP, Associação A3S)
Projeto Escola BioAromas: promoção da transição para a vida pós escolar
Fernanda Delgado (CERNAS/ESA/IPCB)
Redesenhar o futuro
Frederico Lucas (APMRA/Novos Povoadores)
Adaptação e gestão da empresa agrícola para implementação de um modelo de agricultura social
Isabel Mourão (CIMO/ESA/IPVC)

11.00 h - Café
11.30 h- Sessão de painéis no auditório - Temas 1, 2 e 3
Moderadores: Maria Elvira Ferreira (INIAV) e Cristina Amaro da Costa (ESA/IPV)
12.30 h - Sessão de Encerramento
Síntese do Colóquio
13.00 h - Almoço
14.30 h - 17.30 h - Visitas técnicas e Workshops
Em simultâneo e por inscrição, com vagas limitadas (ver programa detalhado)
Visita técnica 1 - CERCICA - www.cercica.pt
Visita técnica 2 - Hortas de Cascais - www.cascaisambiente.pt
Workshop 1

- Marketing social: despertar, envolver, impactar
Powered by IES - Social Business School

Workshop 2

- Empreendedorismo Social em Portugal
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Comunicações em painel

Sessão 1 - Avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos
P1
Benefícios sociais, ambientais e económicos das hortas sociais biológicas do Município da Póvoa de Lanhoso
Natália Costa, Isabel Mourão, J. Raul Rodrigues e L. Miguel Brito
P2
A horta acessível do Parque Agrícola da Alta de Lisboa. Historial, balanço e perspectivas
Jorge Frazão Cancela
P3
Os cientistas hortelões
Mariana Mota, Elisabete Santos, Sónia Lázaro e Teresa Barranco
P4
Horticultura terapêutica em cuidados geriátricos - estudo de caso
Joaquim Almeida Cunha, Isabel Mourão, Luisa Moura e L. Miguel Brito
P5
Semear para educar
Alexandra Silva e Clara Costa Oliveira
P6
Horticultura biológica num centro de acolhimento temporário de pessoas sem-abrigo como estratégia de
inserção social
Armindo Pereira Magalhães, Isabel Mourão, Paula Rodrigues, L. Miguel Brito, Luisa Moura e J. Raul Rodrigues
P7
Associar os ritmos da natureza ao desenvolvimento de benefícios em pessoas com diversos tipos de
dificuldade
José Carlos Oliveira, Isabel Mourão e Luisa Moura
P8
5 Dias no Pezinho – divagações
Maria Lucília Sousa
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P9
Projeto Parque Hortícola do Vale da Amoreira
Paula Silva
P10
Horta Solidária
Nuno Cabrita Alves, Pedro Louro, André Pontes, Maria Mendes
P11
O papel da Horticultura na integração e motivação de alunos dos cursos vocacionais
Elisabete Franco, Isabel Machado e Ana Lúcia Pinto-Sintra

Sessão 2 - Horticultura e Economia Social
P12
Contributo para o estado da arte da Agricultura Urbana e Periurbana em Portugal: entre as perceções e as
práticas
Cecília Delgado
P13
Estimular a inovação em iniciativas de Agricultura Urbana para promover o desenvolvimento económico, a
coesão social e a valorização ambiental
Carlos Paizinho
P14
Formas e moldes: dinâmicas futuras da Agricultura Social
Cláudia Brites e Ana Firmino
P15
“Horta do Saber” – Projeto estratégico de sustentabilidade para famílias carenciadas
M. Lurdes Silva, Isabel Mourão, Lia Jorge, Paula Rodrigues, L. Miguel Brito e J. Raul Rodrigues
P16
Práticas de Economia Solidária em Iniciativas de Agricultura Urbana do Concelho de Lisboa. Os Casos do
Vale de Chelas, da Alta de Lisboa e da Horta do Baldio
Carlos Paizinho, Maria de Fátima Ferreiro
P17
Agricultura Social na Escola Superior Agrária de Viseu
António Pinto, Daniela Teixeira e Helena Esteves Correia
P18
As hortas urbanas e a sustentabilidade dos recursos solo e água
M. Elvira Ferreira e Paulo B. Luz
P19
Estratégias de rega para as hortas urbanas no contexto de zonas climáticas em Portugal
Paulo B. Luz e M. Elvira Ferreira

2

