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Hoje, 14 de Junho, vai decorrer em Portugal a cerimónia da assinatura de constituição da Irrigants d’Europe, a 
primeira associação na Europa que tem como objectivo oficial a defesa e o desenvolvimento do sector da 
agricultura de regadio na Europa. A cerimónia realiza-se no âmbito da Feira Nacional de Agricultura, na sala de 
administração do Cnema, em Santarém, pelas 16h00.

Os fundadores da Irrigants d’Europe são associações de âmbito nacional, encarregues da gestão da água nos 
respectivos países:

ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irriga) – Itália;

Fenacore (Federación Nacional de las Comunidades de Regantes de España) – Espanha;

Irrigants d’France – França;

Fenareg (Federação Nacional de Regantes de Portugal) – Portugal.

As entidades fundadoras são as maiores associações gestoras de água para agricultura, representando ao todo 
75% da área de regadio na Europa: 7,7 milhões de hectares («cuja maior parte é gerida pelas organizações de 
beneficiários associados»), num total de 10,2 milhões de hectares de regadio.

Em comunicado, a Fenareg salienta que «no contexto do regadio europeu, importa assegurar uma estratégia 
conjunta orientada para o aumento de regadio e das suas comunidades, que permita uma evolução da 
actividade, assente na gestão sustentável e na promoção da competitividade do sector – este é o foco a médio e 
longo prazo dos envolvidos na Irrigants d’Europe». Na cerimónia de constituição vai ser apresentada a 
“Declaração de Santarém”, documento que será depois entregue ao ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

Nasce associação europeia 
da agricultura de regadio
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Após o enorme sucesso do I Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (CNESA), ocorrido em Bragança 
em 2015, com mais de 250 trabalhos de investigação apresentados, temos o prazer de anunciar que o II 
Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias terá lugar na Escola Superior Agrária de Elvas, em Elvas, 
Portugal, de 16 de novembro a 18 de novembro de 2017. 

O II CNESA dedicar-se-á à partilha de conhecimento entre investigadores portugueses. É organizado pela 
Comissão Especializada de Escolas Superiores Agrárias no âmbito do Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos. 

A Comissão Organizadora do II Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias convida os Investigadores a 
submeterem resumos de trabalhos de investigação nas seguintes áreas: 
• Tópico 1: Agronomia • Tópico 2: Ambiente e Recursos Naturais 
• Tópico 3: Ciência animal • Tópico 4: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

As propostas de resumos, para apresentação sob a forma oral ou sob a forma de poster (máximo de 500 
palavras, excluindo nomes e afiliações de autores) devem ser encaminhados aos organizadores do congresso em

 
 

http://agrarias2017.eventkey.pt
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O Festival da Batata vai decorrer nos dias 17 e 18 de Junho na Misericórdia, na Moita dos Ferreiros, 
Lourinhã. Para além das Jornadas Técnicas com visitas a campos de ensaio, vai poder contar com concursos 
gastronómicos, desfiles, artesanato, exposições, animação musical para além de muitas outras atividades.

Conheça o programa do festival em anexo no final do boletim.

Índice
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Enquadramento:
Após o sucesso da realização de quatro edições do curso de “Investimento na cultura do Amendoal” (com a 5ª 
prevista para final de Junho) e duas edições do curso de “Investimento na Cultura do Medronho”, 
disponibilizamos agora a primeira edição do curso de “Investimento na Cultura do Espargo”.
Atualmente, Portugal apresenta-se como um importador líquido desta hortícola, com uma área produtiva 
praticamente inexistente, cifrando-se a importação em mais de 1 milhão de euros anuais. Como diversificação 
da atividade agrícola na exploração ou rentabilização de pequenas áreas, o espargo é visto hoje como  uma 
cultura alternativa, com potencial de crescimento e consumo.

A quem se destina:
Projetistas, potenciais investidores na cultura do Espargo.

Local, duração e datas de realização:
· Local de realização: Felgueiras - Cooperativa Agrícola de Felgueiras.
· Datas: 30 Junho e 1 de Julho de 2017.
· Duração: 16 horas - das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 18H30.

Conheça os conteúdos programáticos no folheto em anexo no final deste boletim.

Fonte: Fórum Florestal

Curso "Investimento 
na cultura de Espargos"
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 termina no dia 
30 de junho. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a submissão de 
comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.

Índice
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Logo após a aplicação de produtos fitofarmacêuticos é importante ter atenção a três aspetos distintos:

Período de reentrada nas parcelas tratadas
Alguns produtos fitofarmacêuticos requerem um período de espera antes de se reentrar nos campos tratados 
com esses produtos. Nesses casos, deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar que alguém, 
inadvertidamente, possa entrar nessas parcelas. Uma das formas de o fazer é colocar indicações de que o 
campo está tratado e que é proibida a entrada.
Todos os produtos que exijam um período de espera para reentrada, têm essa indicação no rótulo.
Sempre que seja necessário reentrar nos campos tratados durante as 24 horas seguintes à aplicação, dever-se-á 
utilizar o equipamento de protecção individual adequado.

Manutenção e limpeza do material de aplicação
A regra básica a seguir para a limpeza e manutenção do material de aplicação é simples e prática:
“Limpar e verificar o material de aplicação após cada dia de trabalho, deixando-o pronto para a seguinte 
utilização”
Após cada aplicação deverá proceder de imediato à limpeza do material de aplicação. As águas de lavagem 
devem ser pulverizadas sobre vegetação, em zonas com plantas não destinadas ao consumo humano e animal, 
sempre longe de fontes, poços ou cursos de água e em zonas não habitadas.

Manutenção e limpeza do equipamento de proteção individual
O equipamento de proteção individual (EPI) destinado a tratamentos fitossanitários deve ser utilizado 
exclusivamente para este fim. Deve ser limpo no final de cada dia de trabalho e substituído o que não se 
encontrar em boas condições.

Índice

Fonte: Agrozapp

Portugueses integram projeto para 
estudo do potencial das leguminosas



II Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias 

16, 17 e 18 de Novembro | Escola Superior Agrária de Elvas 

Consultar em http://agrarias2017.eventkey.pt 

Após o enorme sucesso do I Congresso Nacional das Escolas Superiores 

Agrárias (CNESA), ocorrido em Bragança em 2015, com mais de 250 

trabalhos de investigação apresentados, temos o prazer de anunciar que 

o II Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias terá lugar na 

Escola Superior Agrária de Elvas, em Elvas, Portugal, de 16 de novembro a 

18 de novembro de 2017. 

 

O II CNESA dedicar-se-á à partilha de conhecimento entre investigadores 

portugueses. É organizado pela Comissão Especializada de Escolas 

Superiores Agrárias no âmbito do Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos. 
 

CONVITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

A Comissão Organizadora do II Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias convida 

os Investigadores a submeterem resumos de trabalhos de investigação nas seguintes áreas: 

• Tópico 1: Agronomia    • Tópico 2: Ambiente e Recursos Naturais 

• Tópico 3: Ciência animal    • Tópico 4: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

As propostas de resumos, para apresentação sob a forma oral ou sob a forma de poster (máximo de 500 palavras, excluindo 

nomes e afiliações de autores) devem ser encaminhados aos organizadores do congresso em 

http://agrarias2017.eventkey.pt 

 

PUBLICAÇÕES    Livro de resumos: Todos os resumos aceites serão publicados no livro de atas do 

congresso. Todos os autores receberão um Certificado de Participação, certificando que o seu trabalho foi 

aceite para apresentação, como uma comunicação oral ou poster, durante o congresso. 

                                  Outras publicações: Posteriormente serão selecionados trabalhos para publicação em 

revista de referência na área das Ciências Agrárias. 

ESTAMOS ANSIOSOS PARA VÊ-LO EM ELVAS! 

DATAS IMPORTANTES 

• Data limite para a submissão de resumo: 15 de agosto de 2017 
• Notificação de Aceitação dos trabalhos: 15 de setembro de 2017 
• Data limite de inscrição: 1 de novembro de 2017 
• Data limite de entrega do texto completo: 31 de dezembro de 2017 

 

http://agrarias2017.eventkey.pt/
http://agrarias2017.eventkey.pt/








Data: 30 de Junho e 

1 de Julho 2017 

 Planasa 

  

 Apoios: 

Local:  Cooperativa Agrícola 

de Felgueiras  

 Enquadramento do Curso: 

 Rui Madeira Pinto - Diretor Técnico da Cooperativa Agrícola de Felgueiras. 

 Manuel Garcés - Gestor de produto e responsável comercial para os países mediterrânicos.  

 Pedro Mota - Consultor especialista em análise de projetos de investimento agrário. 

 Formadores: 

145,00 € - Associados do Forum e 
das Entidades parceiras. 

165,00 € - Outros. 

 Cooperativa Agrícola de Felgueiras  

 Município de Felgueiras 
 AJAP - Associação Jovens Agricultores de Portugal 
 COTHN - Centro Op. e Tec. Hortofrutícola Nacional 

 Horpozim - Associação Empresarial Hortícola 

 Entidades parceiras: 

Duração e Horário:   

16 horas | das 9H30 às 18H30 

 Forma de Organização e Metodologia: 

A ação de formação integra uma componente técnica com a participação de 3 especialistas no sistema de pro-
dução e comercialização e uma componente de análise financeira, a cargo do formador especialista na elabo-
ração e avaliação de projetos. A formação é complementada com duas visitas de estudo a projetos de espar-
gos visando a recolha de informação produtiva, técnica e financeira. 

Curso “Investimento na Cultura do Espargo” 

Organização: 

  Contatos: 96 34 34 307  |  E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com  | Site: www.forumflorestal.pt 

 A Cultura do Espargo:  

- Variedades 
- Preparação do terreno 
- Conservação das garras 
- Compassos 
- Fertilizações, Rega e Controle de Infestantes 
- Pragas e doenças 
- Ciclos produtivos, colheita e processamento 
- Produções e custos estimados 

(Rui Madeira Pinto | Manuel Garcés) 

 Comercialização (Rui Madeira Pinto | 2º formador a 
confirmar) 

 
 Visita de estudo a duas explorações de espargos:  

-  Exploração em Regime Biológico (ver verso) 
-  Exploração em Regime Tradicional (ver verso) 

 
 Análise de rentabilidade (Pedro Mota) 

- Elaboração da conta de cultura. 
- Cálculo da viabilidade económica e financeira. 

Conteúdos Programáticos: 

P
re

ç
o

: 

Após o sucesso da realização de quatro edições do curso de “Investimento na cultura do Amendoal” (com a 5ª 
prevista para final de Junho) e duas edições do curso de “Investimento na Cultura do Medronho”, disponibili-
zamos agora a primeira edição do curso de “Investimento na Cultura do Espargo”.  

Atualmente, Portugal apresenta-se como um importador líquido desta hortícola, com uma área produtiva 
praticamente inexistente, cifrando-se a importação em mais de 1 milhão de euros anuais. Como diversificação 
da atividade agrícola na exploração ou rentabilização de pequenas áreas, o espargo é visto hoje como  uma 
cultura alternativa, com potencial de crescimento e consumo. 

Em parceria com:  

http://www.forumflorestal.pt/


Formador: António Pedro Mota 

Licenciado em Engenharia Zootécnica e Mestrado em Apoios Finan-
ceiros ao Investimento nas Explorações Agrícolas em Portugal pela 
Universidade de Évora. Foi 23 anos técnico do IFADAP e DRAN  na 
avaliação e análise de projetos. Experiência como formador em 
várias entidades formadoras, quer a agricultores nas áreas dos 
incentivos nacionais e comunitários quer a técnicos nas áreas da 
Politica Agrícola e na elaboração de projetos no âmbito da agricul-
tura e pecuária. Durante 17 anos foi técnico de grau II na Unidade 
de Incentivos da Região de Entre Douro e Minho no IFADAP na 
análise técnica, económica e financeira de projetos de investimento 
na agricultura e pecuária dos programas PAMAF, AGRO e VITIS.  
 
Durante 7 anos foi técnico superior na divisão de avaliação e análi-
se de projetos em Braga, na análise técnica, económica e financeira 
de projetos de investimento na agricultura, pecuária e agroindús-
trias financiados pelo PRODER, acompanhamento e controlo dos 
financiamentos e pagamentos, emissão de pareceres técnicos e 
económicos. Atualmente exerce atividade de consultor, formador e 
projetista nesta área.  
Foi o formador das 13 edições do curso de “Elaboração de Projetos 
de Investimento Agrário” (EPIA), para técnicos, tendo obtido a ava-
liação média de 4,6 valores na escala de 1 a 5. 

Data limite de Inscrição: 26 de Junho 

Link para inscrição: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=32&accao=129 

Contatos: 96 34 34 307 | E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com | Site: www.forumflorestal.pt 

- Gestor de Produto (“Alho” e “Espargo”), na Empresa PLANASA 
(http://planasa.com/), onde trabalha há mais de 4 anos. Responsável 
comercial para os países mediterrânicos. 
- Trabalhou na empresa “Agrifluide” como técnico comercial na área 
de fertilizantes líquidos na Região de Castilha-La Mancha. 
- Consultor técnico na área de engenharia agrícola de várias empre-
sas.   
A PLANASA, com sede em Navarra e com mais de 40 anos de experi-
ência, é hoje uma das maiores empresas de horticultura da Europa e 
tem uma presença ativa em todos os cinco continentes. Possui labora-
tórios especializados em micropropagação e propagação “in vitro”. 

Formador: Manuel Garcés 

- Licenciatura em Engenharia Zootécnica pela UTAD em 1989; 
- Técnico da Cooperativa Agrícola de Felgueiras de 1992, onde a 2010; 
- Em 2011 assume cargo de Director na Cooperativa Agrícola de Fel-
gueiras até aos dias de hoje; 
- Pós-Graduação em Engenharia da Qualidade e em Higiene e Segu-
rança Alimentar; 
- Em 2013 dá início ao projeto em Felgueiras na cultura de espargo. 
- Atualmente acompanha cerca 30 explorações com cultura de espar-
gos; 
- Formador e orador em cursos e seminários , sobre a cultura do Es-
pargo. 

 Formador: Rui Monteiro Madeira Pinto 

Curso “Investimento na Cultura do Espargo” 

Visita de Estudo: 

 Paulo Peixoto - Exploração em Regime Biológico - Silvares - 
Vizela - 1 hectare de espargo instalada em 2014 entre ou-
tras culturas  

Visita de Estudo: 

 Fernando Guimarães - Exploração em Regime Tradicional - 
Lordelo - Felgueiras - 1 hectare 

 Objetivos Gerais: 

Capacitar projetistas e potenciais investidores na cultura de Espargos na identificação das potencialidades desta cultura, exi-
gências edafo-climáticas, seleção de garras, técnicas de plantação, rega e condução da cultura, combate a pragas e doenças, 
circuitos comerciais e análise da rentabilidade. 

 Média das Avaliações no curso de “Amendoal”: 
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