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Tem lugar já no próximo dia 1 de junho, no Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, o Seminário 
Internacional sobre Organização para a Comercialização – Casos Práticos. 
Este seminário tem como objetivo reunir especialistas e representantes das diversas entidades que se 
agruparam constituindo Agrupamentos Complementares de Empresas, com vista a concentrar maiores volumes 
de produção e operar quer ao nível do mercado nacional como da exportação. 

O seminário terá duas partes: uma com um painel onde se abordarão questões como a organização, estratégias 
de negócios e de internacionalização e ainda a marca, e uma segunda parte com uma conferência que reúne 
casos práticos de organização para a comercialização.
 Este evento conta com o apoio do Município das Caldas da Rainha no âmbito da Feira dos Frutos de 2017. 

O programa está fechado e disponível em anexo no final deste boletim e na página do COTHN em 

Inscreva-se 

www.cothn.pt

aqui.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGF1c_zT9AFL0sPhDnmeNGTn3qdGfAWb0g1NVmu3_jRRJO_g/viewform
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O  é um programa único onde empreendedores e startups que desenvolvem produtos e serviços 
inovadores para o sector agrícola, alimentar ou florestal têm a oportunidade de impulsionar os seus negócios.
Através deste programa os empreendedores/startups têm acesso exclusivo à I&D e à Indústria do sector 
agrícola, alimentar e florestal, contacto com investidores, apoio no processo de internacionalização, entre 
outros serviços. É ainda possível ter um espaço de trabalho na sede da , em Lisboa.

O programa cropUP irá ajudar-te se:
– És um empreendedor que quer desenvolver um produto ou serviço inovador para o sector agroalimentar ou 
   florestal
– Tens uma startup que está a desenvolver um produto ou serviço inovador para o sector agroalimentar ou 
   florestal

Candidaturas abertas até 2 de Junho de 2017.

Candida-te agora!

cropUP

INOVISA

https://www.cropupinitiative.com/

Índice

Fonte: INOVISA

Estás pronto para cropUP?

http://www.inovisa.pt
https://www.facebook.com/ESAC.IPC?directed_target_id=0
http://www.inovisa.pt
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Esta sessão terá lugar no dia 1 de julho de 2017 na Associação de Beneficiários da Cela, parcela do Carlos 
Malhó em Alcobaça.

Destaque para a comunicação sobre a "Importância da avaliação e verificação dos sistemas de rega para 
uma boa eficiência na utilização da água", que vai ser efetuada pelo Eng. Vitor Paulino do Serviço de 
Avaliação de Sistemas de Rega do COTHN.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

Inscreva-se até ao dia 23 de junho para o email: abcela@sapo.pt

Índice

Fonte: COTHN

Desenvolvimento agrícola do perímetro 
de rega da Cela, sessão pública
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Mestrado em Agricultura Biológica (MAB), da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima / Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo – 10ª Edição.

 
Candidaturas:
1ª Fase: 1 a 31 de Maio 2017
2ª fase: 1 de julho a 31 de agosto 2017 

Este curso, que irá para a 10ª edição em 2017/18, permite uma ampla formação superior em Agricultura 
Biológica, que tem proporcionado o desenvolvimento da atividade de produção e comercialização de produtos 
biológicos no nosso País, sendo disso exemplo o surgimento de novas empresas e a evolução de empresas 
agrícolas em atividade no sector, por parte de muitos alunos que frequentaram e frequentam o curso.
Este curso dá ainda acesso à formação nas áreas da certificação, consultadoria, inovação e gestão.
A investigação tem sido desenvolvida através das teses/dissertações de mestrado e de projetos nacionais e 
internacionais, cuja dinâmica nos liga a diversas instituições e entidades, tendo sido a ESA/IPVC o reconhecida 
como membro (2013) do TIPI - Technology Innovation Platform of IFOAM – 

O curso foi acreditado por seis anos, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), em 6 
Janeiro 2016:

Neste curso existe ainda a possibilidade de inscrição em Unidades Curriculares, a quem possam interessar.
Edital e folheto do curso em anexo

http://www.ipvc.pt/mestrado-agricultura-biologica
http://internacional.ipvc.pt/en/node/313

http://www.organic-
research.net/tipi/tipi-members.html?L=0CachedThe#c9886

http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/mestrado-em-agricultura-biologica-0

Fonte: IPVC

Mestrado em Agricultura Biológica (MAB)
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Vai decorrer no Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça, já no dia 6 de junho, o Dia de Campo dedicado ao 
projeto Safebrócolo; Mosca-da-Couve e Alternariose.

Conheça o programa no final deste boletim e inscreva-se até ao dia 5 de junho.

Inscrições no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH87DwThCml5xF3oh48GCKa_ApySxZzIEMjkHKM1zRoBRdUQ/viewform?c=0&w=1

Fonte: COTHN
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Aproxima-se o grande evento Feira Nacional de Agricultura 2017 que decorrerá no CNEMA nos dias 10 a 18 de 
Junho, sob o tema Cereais de Portugal.

A CAP vai realizar um conjunto de Seminários para os quais convidou especialistas nacionais e estrangeiros em 
representação de organizações de agricultores Internacionais, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e 
de peritos agrícolas, de forma a poder debater as questões mais relevantes da actualidade agrícola nacional e 
comunitária.

Temos, por isso, o prazer de vos convidar a estar presentes.

Alertamos para o facto da aceitação das inscrições estar limitada à capacidade da sala

Toda a informação detalhada na página: http://www.cap.pt/noticias/associativismo/2210-seminarios-cap-na-
feira-da-agricultura.html

Índice

Fonte: FNA17

Seminários CAP na Feira da Agricultura
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A conferência “Na Rota das Exportações”, vai decorrer na FNA - Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, no 
próximo dia 14 de junho, pelas 15 horas na sala Ribatejo.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.

A inscrição/participação na conferência necessita do registo prévio (programa infra).
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2kl32/id/3

Índice

Fonte: GPP

Conferência “Na Rota das Exportações”
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Desde 2014, a AREFLH, a EUFRIN, a EUVRIN e a FRESHFEL EUROPE colaboraram estreitamente como grupo de 
trabalho para identificar prioridades e manifestar o interesse do sector das frutas e produtos hortícolas na 
iniciativa Horizonte 2020, a política de investigação e inovação da União Europeia.

Esta colaboração foi lançada em Janeiro de 2014, numa conferência em Bruxelas, que reuniu importantes 
representantes da indústria, bem como especialistas em investigação para os sectores das frutas e produtos 
hortícolas de toda a Europa. A Task Force também publicou uma Agenda Estratégica de Investigação e Inovação, 
que identifica as prioridades de todo o sector para o programa de trabalho anual da Comissão Europeia. Os 
membros da Task Force estão também empenhados em vários projectos de investigação e inovação, 
nomeadamente no âmbito dos "Desafios Sociais centrados na segurança alimentar, agricultura sustentável e 
silvicultura".

Como a Comissão Europeia está agora a estabelecer o programa de trabalho 2018-2020, a Task Force está a 
apelar para uma nova reunião das principais partes interessadas do sector das frutas e produtos hortícolas e os 
seus parceiros de investigação associados. Uma nova conferência europeia será organizada em 23 de Janeiro de 
2018 em Bruxelas com os seguintes objectivos:
• Apreciar os projectos actuais de investigação e inovação no sector das frutas e produtos hortícolas
• Apresentar os projectos ao sector das frutas e produtos hortícolas que foram financiados com êxito no 
   programa de trabalho de 2017
• Identificar as oportunidades relevantes incluídas no Programa de Trabalho 2018-2020 para o sector das frutas 
   e produtos hortícolas
• Estabelecer uma ligação com funcionários da Comissão Europeia e com representantes importantes da 
   indústria e da investigação
• Partilha de experiências entre os investigadores e as partes interessadas dos sectores das frutas e produtos 
   hortícolas

O projecto de programa e os detalhes para o registo serão enviados mais tarde.

Índice

Fonte: AREFLH

Conferência de investigação europeia 
a 18 de Janeiro de 2018
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Na Europa, de acordo com dados apresentados no Europêch (evento paralelo da Medfel de 18 de Maio em 
Montpellier), a colheita de pêssegos, paraguaios e nectarinas deverá atingir 3.065.835 toneladas em 2017 
(+ 11% em relação a 2016 e + 3% A média das últimas cinco temporadas). A produção de pavia deverá 
aumentar para 827.183 toneladas (+ 31% em relação a 2016).

A Espanha (com 1.513.482 toneladas) teria uma produção maior do que a Itália, que chegaria a 1.336.209 
toneladas (+ 6% em relação a 2016), com a França a registar um crescimento semelhante (+3% e 214.327 
toneladas).

Além disso, é de salientar a "importante recuperação" da produção grega, a Grécia anunciou um aumento 
da sua produção de pêssegos e nectarinas para 390.000 toneladas (mais metade do que em 2016) e para 
439.000 toneladas no caso dos pavias (+ 57%).

Poderá ter acesso às apresentações deste evento no site do COTHN na área de notícias.

Índice

Fonte: Freshplaza

Europêch: 2017 Produção europeia 
de pêssegos e nectarinas
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Vai ter lugar nos próximos dias 7 a 10 de junho de 2017, no Convento de São Francisco em Coimbra, o VIII 
Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas.

Consulte o programa em anexo, no final deste boletim.

Para mais informações aceda à página do evento: http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017.html

Eventos:

http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017.html


Inscrições: 20€, com
documentação,

coffe-break e 
almoço incluído.

09:30 – Receção e entrega de documentação

10:00 – Sessão de abertura:
               Tinta Ferreira (Presidente da Camara Municipal de Caldas da Rainha)
               Paulo Águas (Presidente do COTHN)
               Elizete Jardim (Diretora Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo)

Painel Organização e Negociação:

10:20 – Organizações de Produtores Reconhecidas – expetativas e consequências (Elizete Jardim - Diretora  
               Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo)
10:40 – Compreender melhor a própria Organização, perante modelos de negócio e diferentes estratégias 
               (Rodrigo de Sousa Vinagre –Torriba, S.A.)
11:00 – Café
11:20 – Capacitar a gestão da sua Organização para a internacionalização (Vítor Hugo Ferreira - Escola  
               de Negócios Dom Dinis)
11:40 – Caso prático de internacionalização (Ricardo Costa  - Vale da Rosa)
12:20 – Como melhorar o nível de negócio (Pedro Santos - Consulai)
12:40 – Debate

13:00 – Almoço

15:10 – Diferenciação e Marca (Ramiro Martins – AESE; Smith+Co)

15:30 – Conferência sobre organização para a comercialização

               Moderador – João Pereira (Terra Projectos)

               Comunicação por Convite: A importância da escala na promoção e comercialização das FLF (Gonçalo 
                                                                   Andrade – Portugal fresh)
               Ernesto  Xavier - Unifarmers ACE
               Armando Torres Paulo - TriPortugal ACE
               Marco Fernandes - Fresh Fusion ACE
               Josep Lluís Trilla - ActelGrup
               Alberto Carrillo -  Viñaoliva Soc. Coop.

17:30 – Conclusões e encerramento 
               Paulo Águas (Presidente do COTHN)

*aguardar confirmação

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ORGANIZAÇÃO
PARA A COMERCIALIZAÇÃO – CASOS PRÁTICOS

1 de junho de 2017 no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha

Com o apoio de:

Rua Dr. Leonel Sotto Mayor
2500-227 Caldas da Rainha

Centro Cultural e Congressos:

+39° 24' 21.6606",
-9° 7' 53.2056"

INSCREVA-SE JÁ NO FORMULÁRIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGF1c_zT9AFL0sPhDnmeNGTn3qdGfAWb0g1NVmu3_jRRJO_g/viewform




14 junho 
às 15horas 

Conferência CAL
oportunidades no
agro-alimentar na CPLP

Local -  Sala Ribatejo

Participação gratuita Duração: 3horas

FNA- Feira Nacional de Agricultura, Santarém

das Exportações”“na rota

geral@calusofona.org T. 213 018 426www.calusofona.org



15h 

18h 

1º Painel

2º Painel 
“Case studies”

Sessão de Abertura
• Jorge Correia Santos
Presidente da CAL – Câmara Agrícola Lusófona

• Ricardo Ribeiro Gonçalves(*)

Presidente da Câmara Municipal de Santarém

• Maria do Carmo Silveira(*)

Secretária Executiva da CPLP 

• Luís Medeiros Vieira
Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação

Sessão de Encerramento
• Jorge Correia Santos
Presidente da CAL – Câmara Agrícola Lusófona

• Luis Castro Henriques(*)

Presidente da AICEP

• Eduardo Oliveira e Sousa(*)

Presidente do Conselho de Administração - CNEMA

Oradores
• Manuel Anselmo
Diretor-Geral da CAL

Produtos, quotas de mercado e concorrentes
entre Portugal e os países da CPLP 

• Margarida Vaz
Diretora dos Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais GPP

O potencial das fileiras agro-alimentares
portuguesas no contexto da CPLP

• Patrícia Lavos
Coordenadora Direção Internacional COSEC

Como alavancar as exportações portuguesas

• Pedro Ribeiro(*)

Presidente do IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

Restituições à exportação – um incentivo
às PME na exportação 

Oradores
• Ana Catarina Oliveira
Diretora Executiva Carnes da Gândara
(Angola e Guiné Bissau)

• António Sequeira
Administrador da Lacticínios do Paiva e Sequeira & Sequeira 
(Moçambique , Cabo Verde )

Moderador
• Carlos Caldeira
Portal - Agricultura e Mar 

(*) A confirmar

Apoio Institucional



Apoio:

 

09h30m -  Receção dos participantes (Auditório)

09h45m - Brócolo: Cultura de Primavera: caracterização 
Oradores: Ana Paula Nunes (COTHN), Cristina Rodrigues (Cadova)

10h00m - A  mosca da couve: dados biológicos
Oradores: Elsa Valério (ESAS), Elisabete Figueiredo e Elsa Silva (ISA)

10h15m - Modelo(s) de tomada de decisão
Oradores: Carlos Damásio (FCT/UNL)

10h30m - Debate

10h45m - Pausa

11h15m - Visita de campo 

12h30m - Encerramento

Programa provisório

Inscrições até 5 de junho no link:

6 de junho
de 2017D

at
a

Auditório da Câmara 
Municipal de AlpiarçaLo

ca
l

SafeBrocolo:
mosca da couve
e alternarioseTe

m
a

Dia de Campo

Patrocinador:

https://goo.gl/forms/c2zcOF5gILFhLdmn1











Mais informação em
www.ipvc.pt

Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

Praça General Barbosa • 4900-347 Viana do Castelo
T 258 809 610 • T 965 919 650 • F 258 829 065
www.ipvc.pt • geral@ipvc.pt

1º ANO 2º ANO

PLANO CURRICULAR

AGRICULTURA BIOLÓGICA

ESA
Escola Superior Agrária 
Ponte de Lima

COORDENADORA DE CURSO
Doutora Isabel de Maria Mourão 
e-mail: isabelmourao@esa.ipvc.pt

OBJETIVOS
• Conferir competências de qualificação ao nível da produ-

ção, formação e investigação em Agricultura Biológica;
• Utilizar ferramentas necessárias para a análise do fun-

cionamento dos sistemas agrários com o objetivo de 
uma gestão racional dos recursos da empresa agrícola;

• Formar especialistas com conhecimentos técnicos e cien-
tíficos que apoiem o desenvolvimento da produção, da 
transformação e da comercialização dos produtos agrí-
colas biológicos, nos setores da horticultura, fruticul-
tura, viticultura, plantas aromáticas e medicinais e da 
produção animal;

• Formar especialistas nas áreas de certificação, rastreabi-
lidade e valorização dos produtos;

• Formar especialistas com conhecimentos técnicos e 
científicos necessários para conceber e participar em 
projetos de inovação, de transferência de tecnologia e 
de empreendedorismo, no âmbito da melhoria dos sis-
temas de produção e de transformação dos produtos, da 
sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento rural;

• Desenvolver capacidades de comunicação e de trabalho 
individual e em equipa;

DESTINATÁRIOS
• Titulares do grau de licenciatura preferencialmente nas 

áreas de Agronomia, Zootecnia, Alimentação, Ambien-
te, Biologia e outros cursos afins.

• Titulares do grau de bacharelato nas referidas áreas, 
desde que apresentem currículo relevante.

• Detentores de um currículo escolar, científico ou profis-
sional que seja reconhecido como atestando capacidade 
para a realização do ciclo de estudos.

NOTAS
• Mestrado: 4 semestres: 120 créditos. 
• Pós-Graduação: 1º e 2º semestres: 60 créditos.

Análise de Sistemas Ambientais
Gestão da Fertilidade do Solo e da Nutrição das Culturas
Investigação e Inovação
Marketing e Certificação
Pecuária Biológica
Protecção das Culturas em Agricultura Biológica

Horticultura Biológica
Fruticultura e Viticultura Biológica
Saúde e Bem-Estar Animal
Política, Planeamento e Gestão da Empresa
Pós-colheita e Transformação
Sistemas e Infra-estruturas de Informação Geográfica

Dissertação/Projeto/Estágio 



                             

 

 

 

EDITAL 

Concurso de Acesso ao Curso de Mestrado em Agricultura Biológica 

Ano letivo de 2017/2018 

 

1. Condições / Habilitações de Acesso 

O Plano de Estudos do curso de Mestrado em Agricultura Biológica encontra-se publicado no Diário da 

República (Despacho nº 11654/2008) e informações relevantes podem ser consultadas no portal do IPVC 

(www.ipvc.pt). O curso tem a duração de 4 semestres (120 ECTS). 

Os principais objetivos do ciclo de estudos são: 

 Conferir competências de qualificação ao nível da produção, formação e investigação em Agricultura 

Biológica. 

 Utilizar ferramentas necessárias para a análise do funcionamento dos sistemas agrários com o 

objetivo de uma gestão racional dos recursos da empresa agrícola. 

 Formar especialistas com conhecimentos técnicos e científicos que apoiem o desenvolvimento do 

sector da produção e da transformação dos produtos biológicos. 

 Formar especialistas nas áreas de certificação, rastreabilidade e valorização dos produtos agrícolas 

biológicos. 

 Formar especialistas com conhecimentos técnicos e científicos necessários para a participação em 

projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente no âmbito da qualidade dos produtos; 

desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias; melhoria dos sistemas de produção e de 

transformação dos produtos; sustentabilidade ambiental e desenvolvimento rural. 

 Exercitar a capacidade para comunicar, para trabalhar individualmente e como elemento de uma 

equipa. 

 Conceber e propor projetos de inovação, de transferência de tecnologia e de empreendedorismo. 

 Titulares do grau de licenciatura, bacharelato ou equivalente legal em Engenharia Agronómica, 

Engenharia Agrária, Engenharia Agrícola, Engenharia Zootécnica, Engenharia Alimentar, Engenharia 

do Ambiente, Biologia, Ciências Biológicas, Biotecnologia e outros cursos afins;  

 Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1º ciclo de 

estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a 

este processo na área académica deste ciclo de estudos ou em área académica afim; 

 Titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado, pelo conselho técnico-científico do IPVC na área académica do ciclo 

de estudos ou em área académica afim; 

 Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 

capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo conselho técnico-científico do IPVC.   

 Podem candidatar-se condicionalmente os candidatos finalistas das licenciaturas com fundadas 

expetativas de obterem o grau de Licenciado até ao dia 30 de novembro de 2017. 

http://www.ipvc.pt/


 
2. Condições de Reingresso 

  

3. Calendário (Despacho IPVC-P-29/2017) 

 

Refª. Ação De Até 

1 Afixação de Editais 28.abril 

2 Apresentação das candidaturas – 1ª fase (online) 01.maio 31.maio 

3 
Admissão, seriação dos candidatos e afixação, no portal do 
IPVC e nas Escolas, dos resultados provisórios – 1ª fase 13.junho 

4 Reclamações – 1ª fase  13.junho 14.junho 

5 
Decisão sobre as reclamações e afixação no portal do 
IPVC e nas Escolas dos resultados finais – 1ª fase 16.junho 

6 Matrículas e inscrições - 1ª fase 14.junho 16.junho 

7 
Apresentação das candidaturas – 2ª fase (online) 
(para preenchimento de vagas sobrantes) 01.julho 31.agosto 

8 
Admissão, seriação dos candidatos e afixação, no portal do 
IPVC e nas Escolas, dos resultados provisórios – 2ª fase 08.setembro 

9 Reclamações - 2ª fase 11.setembro 12.setembro 

10 
Decisão sobre as reclamações e afixação no portal do 
IPVC e nas Escolas dos resultados finais – 2ª fase 14.setembro 

11 Matrículas e inscrições – 2ª fase 18.setembro 22.setembro 

 

 
4. Vagas para as quais são admitidas candidatura 

 

5. Informações relativas à instrução dos processos de candidatura 

 

 

As previstas na lei 

25 (vinte e cinco) vagas. 

O processo de candidatura far-se-á exclusivamente por meios eletrónicos (online) através do portal do IPVC 

no endereço www.on.ipvc.pt. 

Neste local devem ser colocados todos os documentos solicitados: cartão de cidadão/bilhete de identidade; 

certificado de habilitações, com a discriminação das unidades curriculares e respetiva classificação final; 

curriculum vitae detalhado, modelo europeu; documentos comprovativos dos elementos constantes do 

curriculum vitae; comprovativo de pagamento da taxa de candidatura e outros documentos que o candidato 

considere relevantes para a apreciação da sua candidatura. 

http://www.on.ipvc.pt/


6. Indeferimento de candidaturas 

 
7. Admissão, Seleção e Seriação 

 
8. Reclamação / Recurso 

 
9. Exclusão de candidatos 

 

10. Matrícula e inscrição, emolumentos e propinas 

 

 

Serão liminarmente indeferidas as candidaturas que se encontrem em qualquer uma das seguintes 

condições: 

a) Não cumpram o pagamento da taxa de candidatura; 

b) Não tenham sido instruídas com a documentação obrigatória; 

c) Não cumpram todas as regras ou prazos estabelecidos no Edital; 

d) Sejam efetuadas por candidatos com valores em débito; 

Na seleção dos candidatos serão tidos em consideração os seguintes critérios gerais: 

a) Classificação final da licenciatura ou de outros graus já obtidos pelo candidato; 

b) Apreciação do curriculum académico, científico e técnico-profissional; 

c) Poderá ainda ser exigida uma entrevista como critério suplementar. 

Das decisões do júri sobre a seleção de candidatos cabe recurso ou reclamação, nos termos da lei. 

São excluídos os candidatos que: 

a) Prestarem falsas declarações; 

b) Não satisfaçam as condições de acesso fixadas; 

São considerados nulos todos os atos decorrentes de falsas declarações, incluindo a própria matrícula e 

inscrição. 

Os candidatos colocados adquirem o direito a matrícula e inscrição nos prazos constantes no presente Edital. 

A matrícula e inscrição são realizadas nos Serviços Académicos da ESA-IPVC. 

- Taxa de candidatura: 60,00 euros; 

- Seguro Escolar 7,00 ou 9,00 euros (seguro alargado); 

- Taxa de matrícula e inscrição: 10,00 euros; 

- Propina: 1050,00 euros 



11. Informações 

 

Ponte de Lima, 28 de abril de 2017 

 

A Diretora da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

 

 

(Profª. Doutora Ana Paula Vale) 

 

 

 Coordenador do curso:  Prof. Doutora Isabel M. C. G. Mourão - e-mail:  isabelmourao@esa.ipvc.pt 

 Serviços Académicos: e-mail: academicos@esa.ipvc.pt; Telefone: 258 909 740 

 Condições de funcionamento: Número mínimo de 15 alunos 

 Local: Escola Superior Agrária/IPVC, freguesia de Refóios do Lima, concelho de Ponte de Lima 

 Horário: Sexta e Sábado 

 Curso acreditado pela A3ES 

 Saídas Profissionais: 

 Assessoria técnica em explorações e empresas de Agricultura Biológica. 

 Assessoria técnica e participação em projetos de desenvolvimento da Agricultura Biológica, junto de 

associações e organizações de produtores e associações interprofissionais do sector. 

 Assessoria técnica em empresas de comercialização, marketing e distribuição dos produtos alimentares 

biológicos. 

 Empresário agrícola. 

 Organismos públicos e privados de inspeção e certificação. 

 Empresas na área do desenvolvimento e comercialização dos fatores de produção para o modo de 

produção biológico. 

 Serviços da administração central, regional e local com competências no desenvolvimento rural 

sustentável, conservação da natureza e turismo em espaço rural. 

 Instituições promotoras de ensino e de formação profissional. 

 Empresas de prestação de serviços. 

 Empresas na área da consultoria e elaboração de projetos de investimento, planeamento e de 

desenvolvimento. 

mailto:isabelmourao@esa.ipvc.pt
mailto:academicos@esa.ipvc.pt


Organização:

Associação 
Portuguesa 
de Horticultura

Sociedad
Española
de Ciencias
Hortícolas

VIII Congresso Ibérico 
Ciências Hortícolasde 

7>10 junho 2017 
Centro de Congressos de Coimbra

Convento de São Francisco

PROGRAMA

7
Dia

Entrega de documentação 
Colocação de painéis

Cocktail de boas-vindas

17.00>18.00h 

18.30>19.30h 

http://www.aphorticultura.pt/iberico-2017.html
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Dia Sessão de Abertura 

Presidente da Associação Portuguesa de Horticultura
Presidente da Sociedad Española de Ciências Hortícolas
Membro da Comissão Organizadora
Representante da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Representante da Câmara Municipal de Coimbra

Sessão Plenária I 
Intensificação sustentável – Um novo modelo em Horticultura
José Manuel Lima Santos*

Pausa para café

9.00>9.30h 

9.30>10.15h 

10h15>10.45h 

SESSÃO I – Horticultura herbácea

10.45>11.00h
Emissions of CO2 and CH4 from cowpea - broccoli 
rotation under conventional and organic manage-
ment practice
V. Sánchez-Navarro, R. Zornoza, Á. Faz & J.A. Fernán-
dez

11.00>11.15h
Efecto del momento de corte del riego en el cultivo 
de pimiento para pimentón en la comarca de La Vera
T. Bartolomé, J.M. Coleto, R. Velázquez, M.G. Córdo-
ba, R. Casquete, S. Ruiz-Moyano, Mª J. Benito

11.15>11.30h
Increase of faba bean (Vicia faba L.) productivity by 
the inoculation with Rhizobium leguminosarum and 
arbuscular mycorrhizal fungi 
S. Pereira, Â. Mucha, E. Rosa & G. Marques

11.30>11.45h
Efectos de fertilización nitrogenada y altas concen-
traciones de CO2 ambiental en plantas de pimiento 
sometidas a altas temperaturas
M. Pérez-Jiménez, M.C. Piñero, J. López-Marín, G. 
Otálora-Alcón, M. Marín-Miñano & F.M. del Amor

11.45>12h00h
Curvas de crecimiento y absorción de nutrientes en 
cultivo de calabacín en invernadero
M.L. Segura, M. Fernández, A. Llanderal, R. Baeza, J.L. 
Contreras

12.00>12h15h
Influence of the root on the chemical composition 
of the xylem sap and fruit of grafted tomato plants
A. Albacete, C. Martínez-Andújar & F.P. Alfocea

12.15>12h30h
Evaluación de la sostenibilidad mediambiental de la 
nutrición foliar nitrogenada en el cultivo de escarola 
(Cichorium endivia L. ). Respuesta fisiológica
G. Otálora-Alcón, M. Pérez-Jiménez, M.C. Piñero, J. 
López-Marín, M. Marín-Miñano & F.M. del Amor

A SALA B SALA

SESSÃO II – Culturas protegidas 
e engenharia hortícola

10.45>11.00h
Un sistema de bajo coste para optimizar el drenaje 
en cultivos hidropónicos
I. Nicolás, J.M. De la Rosa, R. Torres, J.A. López, P. 
Soto, A. Pérez & R. Domingo

11.00>11.15h
Influencia del nivel de fertirrigación y calidad del 
agua de riego sobre la eficiencia de uso de nutrien-
tes en cultivo de tomate en invernadero
J.I. Contreras, E. Martín, M. Guzmán, M.T. Lao & M.L. 
Segura

11.15>11.30h

backgrounds to improve growth under low nutrient 
supply
C.M. Andújar, J.M.R. Lozano, P.A.M. Melgarejo, A.A. 
Moreno and F. Pérez-Alfocea

11.30>11.45h
Melhoria da produtividade do morangueiro no 
período outono-inverno com recurso à temperatura 
e luz suplementar
M.G. Palha & P.B. Oliveira

11.45>12h00h
Cultura da alface em semi-hidroponia com uma 
solução nutritiva normal e com a utilização de águas 
residuais tratadas. 
S. Rodrigues, F. Carvalho, A. Almeida, I. Guerreiro, A. 
Prazeres & M. Regato

12.00>12h15h
Overview of greenhouse horticulture in Portugal: 
technology and environment
J.M. Costa, M. Reis, M.G. Palha, J.A. Passarinho, S.M.P. 
Carvalho, D.P.F. Almeida, L. Nunes, M.E. Ferreira

12.15>12h30h
Uso de casca de amêndoa como substrato para cultivo 
de feijão (Phaseolus vulgaris L. cv. Saxa)
I. Oliveira, A. Meyer, R. Silva, S. Afonso, B. Gonçalves

10h45 > 12.30h 10h45 > 12.30h 

MANHÃ

* A confirmar



8
Dia Sessão de Painéis

Pausa para Almoço

Sessão Plenária II 
Serviços Ecossistemicos em Viticultura
Laura Torres

12.30>13.30h 

13.35>14.30h 

14h30>15.15h 

SESSÃO III – Viticultura

15.15>15.30h
Canopy and soil thermal patterns to support mana-
gement of irrigated vineyards
J.M. Costa, R. Egipto, C.M. Lopes, M. Chaves

15.30>15.45h
Efecto del despampanado sobre el rendimiento 
productivo y la composición nitrogenada de uvas cv. 
Tempranillo cultivadas bajo diferentes condiciones 
hídricas.
D. Moreno, D. Uriarte, L. Mancha, S. Frutos, M.V. 
Alarcón, M.E. Valdés

15.45>16.00h
Impactos potenciales del cambio climático en las 
necesidades hídricas y en la fenología de la vid en 
ambiente Mediterráneo: la cuenca del Segre.
R. Savé, F. de Herralde, I. Funes, X. Aranda, C. Biel, B. 
Grau, G. Cantos, E. Pla, D. Pascual, S. Vicente, J. Zabalza 
& G. Borràs

16.00>16.15h

Mediterranean summer stress
L. Dinis, A. Luzio, S. Bernardo, A. Gonçalves, C.M. 
Correia & J. Moutinho-Pereira

16.15>16.30h

grapevine vegetative and reproductive components
G. Victorino, R. Braga & C.M. Lopes

16.30>16.45h
Efecto del tratamiento con ácido salicílico sobre el 
desarrollo de la uva en la planta y sus implicaciones 
en la calidad durante la conservación
M. Serrano, M.E. García-Pastor, D. Valero, A. Martínez-
-Esplá, S. Castillo, P.J. Zapata, D. Martínez-Romero & F. 
Guillén

16.45>17.00h

A SALA B SALA

SESSÃO IV – Fruticultura

15.15>15.30h
Crecimiento y caída de flores no polinizadas en 
ciruelo japonés (Prunus salicina Lindl.) y ciruelo 
europeo (Prunus domestica L.)
M.E. Guerra, O. Gharbi, M.V. Andrés & J. Rodrigo

15.30>15.45h
Intensificação da cultura da macieira na IGP “Maçã 
de Alcobaça” 
H. Gouveia, M.L. de Sousa e A. Ramos

15.45>16.00h
Caracterização morfológica de ecótipos portugue-
ses de figueira-da-índia
M.E. Ferreira, M.M. Oliveira, J.A. Passarinho, G. Pereira

16.00>16.15h
Comportamiento de distintos patrones Prunus 
injertados con la nectarina ‘Bip Top’ en condiciones 
de asfixia de raíces
C. Font i Forcada, L. Mestre, A.E. Salazar, J. Pinochet, 
G. Reig & M.Á. Moreno

16.15>16.30h
Aclareo de frutos direccionado según su posición en 
los árboles de granado (Punica granatum L)
G. Hernández-Hernández, D.M. Salazar & I. López-
-Cortés

16.30>16.45h
Cultivares x sistemas de condução em figueira 
(Ficus carica L.)
M. Regato, I. Costa, J. Regato

 

 

16.45>17.00h
Melhoramento genético e propagação em larga 
escala de Arbutus unedo L. (medronheiro)
J.F. Martins & J.M. Canhoto

15h15 > 17.00h 15h15 > 17.00h 
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Dia Sessão de Painéis

Pausa para Almoço

Sessão Plenária II 
Serviços Ecossistemicos em Viticultura
Laura Torres

12.30>13.30h

13.35>14.30h

14h30>15.15h

Pausa para café / Sessão de Painéis

Assembleia geral da SECH e business meeting
Visita Cultural

17.00>18.00h
18.00>20.00h
21.00h

TARDE

Estudio plurianual del efecto del régimen hídrico  sobre la 
composición aminoacídica de las variedades blancas 
Cigüente, Macabeo, Moscatel de Alejandría y Verdejo, 
cultivadas en diversas regiones de España
M.E. Valdés, J. Yuste, A. Montoro, D. Uriarte, D. Moreno & 
J.R. Castel
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Dia

Sessão Plenária III 
Caracterización y mejora genética de la berenjena (Solanum 
melongena L.) para compuestos bioactivos
Mariola Plazas

9.00>10.00h 

SESSÃO V – Olivicultura

10.00>10.15h
Efeito do regime de poda na produção de azeitona 
em olival de sequeiro
M.Â. Rodrigues, J.I. Lopes, I. Ferreira, M. Arrobas

10.15>10.30h
Influencia de la variedad y la densidad de plantación 
en la longevidad y productividad del olivar en seto
D. Cabello, J. Moral, P. Morello, D. Barranco, L. Rallo, 
C.M. Díez

11.30>11.45h
Foliar application of arginine, jasmonate and kaolin 
ameliorate photosynthesis of olive tree
A. Gonçalves, E. Silva, S. Martins, C. Brito, L. Pinto, L. 
Rocha, I. Pavia, A. Luzio, L. Dinis, M.Â. Rodrigues, J. 
Moutinho-Pereira & C.M. Correia

11.45>12.00h
Enraizamento ex-vitro de plantas micropropagadas 
de oliveira “Olea europaea L.”
A. Ribeiro, R. Pires, H. Ribeiro, V. Sobral & A. Peixe

-

12.00>12.15h
Avances en el programa de mejora de olivo para 
resistencia a la Verticilosis
A. Serrano, R. Arias-Calderón, D. Rodríguez-Jurado, 
J. Bejarano-Alcázar, A. Belaj, B. Román, J. Cano, R. De 
la Rosa & L. León

12.15>12.30h
Diversidade de fungos endofíticos em diferentes 
estados fenológicos da cultivar Madural em locais de 
alta e baixa incidência de gafa
F. Martins, J.A. Pereira, P. Baptista

A SALA B SALA

SESSÃO VI – Rega e fertilização

10.00>10.15h
Uso del riego subterráneo y riego parcial de raíces 
para mejorar la eficiencia productiva y económica del 
agua en limonero temprano
J.G. Pérez-Pérez, J.M. Robles, V.B. Quinto, J.L. Lozano, 
J. García-García, P. Botía

10.15>10.30h
Red de dispositivos de bajo coste para la monitoriza-
ción de parámetros ambientales relacionados con la 
gestión del agua y la energía en riego de hortícolas
F. Franco Martínez, M.J. Oates, M. Ferrández-Villena 
García, J.M. Molina Martínez, A. Fernández López, A. 
Ruiz Canales

11.30>11.45h
Uso da água em rega deficitária e estimativa de coe-
ficientes culturais num olival intensivo no Alentejo
N. Conceição, L. Tezza, M. Häusler, S. Lourenço, C. 
Pacheco & M.I. Ferreira

11.45>12.00h
Uso eficiente del agua en los frutales del Sureste 
español
A. Melián Navarro, M.D. de Miguel Gómez, A. Ruíz 
Canales & M.Á. Fernández-Zamudio

12.00>12.15h

Estudos de fertilização em castanheiro com 
aplicação de calcário combinações de azoto, fósforo, 
potássio e boro
M. Arrobas, S. Afonso, I.Q. Ferreira, C. Correia, 
J. Moutinho-Pereira, M.Â. Rodrigues

12.15>12.30h
Efeito da aplicação de composto na cultura de stevia 
(Stevia rebaudiana Bertoni)
M. Reis, L. Coelho, G. Santos, U. Kienle, J. Beltrão 

10h00 > 12.30h 10h00 > 12.30h 

Pausa para Café

Sessão de Painéis

10.30 > 10.45h 

10.45 > 11.30h 

MANHÃ
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Dia Pausa para Almoço

Sessão Plenária IV
A organização da produção hortícola e os desafios do 
conhecimento e dos mercado
Carlos Baixauli*

Sessão de Painéis

Pausa para café

12.30>14.00h 

14h00>14.30h 

SESSÃO VII – Pós-colheita 
e segurança alimentar

15.45>16.00h
Estimación de parámetros de firmeza en patata 
mediante tecnología NIRS
C. Pérez-Roncal, A. López-Maestresalas, S. Arazuri & 
C. Jarén

16.00>16.15h

application on cracking, phenolic profile and quality 
attributes of cherries 
S. Correia, A. Aires, F. Queirós, C. Ribeiro, A. Vilela, R. 
Schouten, A.P. Silva & B. Gonçalves

16.15>16.30h
-

ty of four edible flowers: Viola × wittrockiana, Centau-

L. Fernandes, S. Casal, J.A. Pereira, E. Pereira, E. 
Ramalhosa & J. Saraiva

16.30>16.45h
La variabilidad de los compuestos fenólicos en aceites 
de oliva vírgenes extra
H. Miho, C.M. Díez, F.P. Capote

16.45>17.00h
Encapsulamento de aromas naturais para aplicação 
em matrizes alimentares
S.D. Santos, S. da Ressurreição, D. Gomes, A.M. da 
Silva, M. Pintado

17.00>17.15h
Blueberry fruit composition during development: 
characterization of a genotype with enhanced functio-
nal properties.
A. Aires, R. Carvalho, A.P. Silva, M. Matos, V. Carnide & 
B. Gonçalves

17.15>17.30h
Novas recomendações para o armazenamento 
prolongado de pera ‘Rocha’ produzida na região Oeste 
de Portugal
D.P.F. Almeida

A SALA B SALA

SESSÃO VIII – Consumidores e modu-
lação da qualidade sensorial e funcional 

15.45>16.00h
Preharvest Ulta-Violet (UV) application enhances 
tomato fruit quality: parametric analyses 
N. Ponte, R. Mendes, A. Gonçalves, J. Moutinho-Perei-
ra, C. Correia, C. Ribeiro, P. Melo & C. Santos

16.00>16.15h
Repartição anatómica dos compostos voláteis do 
aroma na pele, no pericarpo e no lóculo de tomate
T. Vieira & D.P.F. Almeida

16.15>16.30h
Evaluación de compuestos antioxidantes en especies 
del género Capsicum 
L. Mestre, M.Á. Moreno, O. Fayos, P. Mignard, C. Mallor 
& A.Garcés-Claver

16.30>16.45h
Contenido en polifenoles totales y ácido clorogénico 
en especies silvestres relacionadas con la berenjena
P. Kaushik, M. Plazas, P. Gramazio, S. Vilanova, M.D. 
Raigón & J. Prohens*

16.45>17.00h
Antioxidantes y calidad del fruto de variedades de man-
zana del Banco de Germoplasma de la Estación Experi-
mental de Aula Dei-CSIC
P. Mignard, G. Reig, C. Font i Forcada & M.Á. Moreno

17.00>17.15h
Caracterización físico-química de dos cultivares de 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. en condiciones homogé-
neas de cultivo.
L. Andreu , N. Nuncio-Jáuregui , A. Amorós , P. Legua & 
F. Hernández 

17.15>17.30h
Preferencias del consumidor de aceite de oliva de 
Portugal en función del género
R. Bernabéu, F. Oliveira, M. Díaz, M. Olmeda, A. Raba-
dán & M. Suárez de Cepeda

15h45 > 17.30h 15h45 > 17.30h 

Sessão de encerramento

Jantar de gala

17.30>18.30h 

14h00>14.30h 

14h00>14.30h TARDE

20.00h 

* A confirmar
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8.00h Saída de Coimbra
Chegada a Coimbra

Organização:

Associação 
Portuguesa 
de Horticultura

APH
Rua da Junqueira , nº299
1300-338 Lisboa

T.:: (+351) 213 623 094
M: (+351) 936 924 694
iberico2017@aphorticultura.pt

www.aphorticultura.pt http://www.sech.info

 

VISITAS TÉCNICAS

AITINERÁRIO BITINERÁRIO

CALCOB
Cooperativa Agrícola Oliveira do Bairro e 
Vagos CRL | Troviscal
(produção, comercialização e transformação 
de produtos hortícolas)

EUROBATATA
Ensaio de variedades de batata 

VALMARQUES  
Sociedade Agrícola e Pecuária, Lda. | Arazede
(Produção e comercialização de morango em

 
estufa e ar livre)

QUINTA DO CELÃO - Campo Bolão-Adémia
(Produção e comercialização de produtos 
hortícolas em estufa e ar livre)

CERTIFRUTEIRAS
Miranda do Corvo
(Produção e comercialização de material de 
propagação vegetativa de fruteiras)

ESTAÇÃO AGRÁRIA DE VISEU

COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TÁVORA CRL
  Moimenta da Beira

(Vinha, vinho, maçã)

SOMA 
Produção de Frutas, Lda | Moimenta da Beira
(Pomares de macieiras e vinha)

20.00h

12.30 > 14.00h Pausa para almoço

12.30 > 14.00h Almoço (com receção 

 

pela Confraria da Maçã)
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