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O líder da Federação Nacional de Regantes, José Núncio, assume esta terça-feira a presidência 
da nova organização europeia Irrigants d’Europe (IE – Regantes da Europa), criada para 
defender a importância do regadio na produção de alimentos e desenvolvimento rural.

Segundo um comunicado da IE, a organização é criada para “desenvolver estratégias de médio 
e longo prazo que despertem a consciência para o papel vital da agricultura de regadio no bem-
estar, saúde e progresso dos europeus”. A Irrigants d’Europe representa 75% da área de 
regadio na Europa (7,7 em 10,2 milhões de hectares).

Os seus membros fundadores são associações de regantes dos Estados-membros onde o 
regadio é mais relevante: Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e 
Acque Irrigue (ANBI, Itália), Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore, 
Espanha), Irrigants de France (França) e – Federação Nacional de Regantes de Portugal 
(Fenareg, Portugal). Esta última entidade assume a presidência da IE.

Segundo o comunicado, o uso da água na agricultura é um fator chave para o crescimento 
económico e a fixação das populações nas zonas rurais europeias, sobretudo nos países 
afetados por fenómenos de seca prolongada, do Sul da Europa.

Para a associação, a irrigação e a gestão da água são aspetos cruciais para uma agricultura 
sustentável, destacando que o setor da agricultura de regadio “é um dos mais inovadores e 
tecnologicamente avançados da Europa”.

Fonte: Observador
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Fonte: Agronegócios

02 .Projeto MED-GOLD cria ferramentas climatológicas para 
       culturas mediterrânicas

A participação em projeto inédito da União Europeia para pesquisa e inovação em 
climatologia visa a melhoria de prognósticos e de planeamento da gestão agrícola, com 
economia de recursos como combustíveis ou água e redução do uso de pesticidas, 
contribuindo para a adaptação do setor agroalimentar às alterações climáticas e para a 
redução do aquecimento global e, por isso, para os objetivos do desenvolvimento 
sustentável. 
A Sogrape Vinhos é o único representante português e o único do setor vitivinícola europeu 
a participar no projeto de pesquisa e inovação climática MED-GOLD, que visa a criação de 
ferramentas de previsão do clima específicas para o apoio à gestão agrícola da vinha, olival 
e trigo duro, as principais culturas do Mediterrâneo. 

António Graça, responsável de Investigação e Desenvolvimento da Sogrape Vinhos, vai mais 
longe e defende que uma agricultura climaticamente inteligente contribuirá para reduzir e, 
mesmo regredir, o aquecimento global . longo dos próximos quatro anos do projeto MED-
GOLD, a Sogrape Vinhos contribuirá para orientar o conhecimento dos parceiros científicos 
da área da climatologia para a criação de serviços climáticos, permitindo o acesso dos 
mesmos a dados históricos, não só climáticos (recolhidos pela sua rede de estações 
meteorológicas), mas também de cultura (registos de datas de vindima, estados fenológicos 
e de pressão de doenças da videira). 

O projeto, liderado pela Agência Nacional Italiana para as Novas Tecnologias, Energia e 
Desenvolvimento Económico Sustentável (ENEA) envolverá 16 parceiros, entre empresas e 
centros de investigação europeus e uma universidade sul-americana, e deverá ter os 
primeiros resultados no final de 2020. 
MED-GOLD é um projeto de investigação e inovação com duração de quatro anos, 
financiado pelo programa Horizonte 2020, o Programa-Quadro da União Europeia para a 
Investigação e Inovação. Liderado pela ENEA (Agência Nacional Italiana para as Novas 
Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Económico Sustentável), o projeto de parceria 
inclui empresas e centros de investigação europeus e uma universidade sul-americana. 
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Fonte: INIAV IP

03 . Seminário Produção de Pequenos Frutos em Portugal:
        Pedro Brás de Oliveira; UALG

Vai ter lugar já no próximo dia 23, o primeiro de uma série de seminários de 
Hortofruticultura, incluídos no mestrado com o mesmo nome, mas abertos ao público.
O título deste primeiro seminário: Produção de Pequenos Frutos em Portugal, será 
representado por um reconhecido especialista neste assunto, o Doutro Pedro Brás de 
Olliveira, do INIAV.

Consulte em anexo no final deste boletim, o programa deste primeiro seminário que 
decorrerá no próximo dia 23 de março, às 18h:00, no auditório verde, edifício 8 da UALG.

A entrada é livre.
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A DGAV, com a colaboração da DRAPLVT e INIAV, vai realizar a 5 de abril uma sessão de 
formação sobre Xylella fastidiosa, na região Lisboa e Vale do Tejo (Santarém) conforme 
programa que pode consultar em anexo no final deste boletim.

As  são gratuitas mas obrigatórias, devendo as mesmas serem enviadas à DGAV inscrições
até ao dia 30 de março, para o E-mail: formacao.especializada@dgav.pt

Fonte: DRAPALG

04 .Sessão de formação sobre Xylella fastidiosa

https://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=26812848&att_display=n&att_download=y
https://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=26812991&att_display=n&att_download=y
formacao.especializada@dgav.pt
http://www.cothn.pt/
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Fonte: INIAV IP

05 .Ações de Formação/Sensibilização sobre Xylella Fastidiosa

Anexamos no final deste boletim, várias ações de formação e/ou sensibilização 
sobre a Xylella Fastidiosa que o INIAV está a promover.
Estas ações vão decorrer entre o final do mês de março e ao longo do mês de abril, 
sendo que a primeira ação tem lugar já no próximo dia 29 deste mês.
Segue-se dia 12, 17 e 27 de abril.

Mais informações em anexo no final deste boletim.

http://www.cothn.pt/






Xylella fastidiosa:
O que é, e como prevenir

Auditório do 
Pavilhão Multiusos
Parque de Feiras 
e Exposições
REGUENGOS

Polo INIAV
ELVAS

Auditório Escola 
Profissional de 
Desenvol. Rural
ABRANTES

Auditório Regia
Douro Park
VILA REAL

Ação de formação/sensibilização
-PTDC/AGR-PRO/0856/2014:Xf-Freeolive

Ÿ Xylella fastidiosa
Ÿ Hospedeiros  principais e secundários
Ÿ Insetos vetores
Ÿ Dinâmica da infeção
Ÿ Sintomas
Ÿ Vias de introdução e disseminação
Ÿ A situação na Europa:  Importância socioeconómica
Ÿ Medidas de prevenção e controlo - gestão do coberto
Ÿ Método de colheita de amostras

MÓDULO TEÓRICO - 9:45/13:10

MÓDULO PRÁTICO - 14:30/17:00

Ÿ Identificação de sintomas em hospedeiros, colheita e 
preparação de amostras

Ÿ Captura e observação de insetos vetores 
Ÿ Acompanhamento e cooperação no processo de 

inspecção de sintomas de Xylella fastidiosa
Ÿ Identificação de infestantes - hospedeiros secundários

27

29

12

17

abril

março

abril

abril

inscreva-se aqui

https://www.esporao.com/pt-pt/
https://www.exercito.pt/pt/quem-somos/organizacao/ceme/cft/rame
https://sumolcompal.pt/
http://www.epdra.pt/
http://www.epdra.pt/
https://goo.gl/forms/ft2NJoSO723lKUxL2
http://www.saov.pt/
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/Paginas/home.aspx
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PROGRAMA 
 
 
 

Ação de formação sobre Xylella fastidiosa 

a decorrer a 5 de Abril de 2018 

REGIÃO de Lisboa e Vale do Tejo 

 
 

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias 
 

A seleção será efetuada tendo em consideração a ordem de receção das 

fichas de Inscrição que devem ser enviadas à DGAV até ao dia 30 de Março 

de 2018, para o E-mail: formacao.especializada@dgav.pt. 

 
 
 

mailto:formacao.especializada@dgav.pt
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OBJECTIVOS 

 Dotar os participantes de conhecimentos sobre a situação actual de Xylella fastidiosa na UE, 
hospedeiros, sintomas e vias de transmissão com vista à realização de prospecções em 
plantas hospedeiras. 

 Dotar os participantes de competências no âmbito de colheita e identificação (triagem) de 
potenciais vectores de Xylella fastidiosa 

 Dotar os participantes de conhecimentos sobre os procedimentos de 
colheita/acondicionamento/codificação de amostras em diversos hospedeiros e de 
potenciais vectores 

  Dotar os participantes de conhecimentos sobre os procedimentos de comunicação e 
articulação com as entidades oficiais. 
 

 
DESTINATÁRIOS 
Técnicos das Associações de produtores, responsáveis técnicos de Garden Centres, de 
empresas de jardinagem e dos espaços verdes das Câmaras Municipais. 
 
METODOLOGIA 

 Componente teórica em sala 

 Componente prática em cenário real em olival ou amendoal e áreas urbanas – locais a 
indicar pela DRAP 

 
FORMADORES 
- Engª Clara Serra DGAV 
- Doutora Célia Mateus do INIAV: insectos vectores 
- Dois técnicos da DRAP para apoio à componente prática 
 
 
DATA E LOCAL: 

 DRAPLVT - Quinta das Oliveiras, E.N. 3, Santarém - 5 de Abril 
 

 
Maximo 22 participantes  
 
Material que cada participante deve trazer: sacos de plástico, folhas de jornais, etiquetas 
autocolantes, tesoura de poda simples ou extensível, frasco com álcool, canetas à prova de 
água cor preta. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
DIA 

 

 
05/04/2018 

 
Formador  

 
9:30h 
 

Teórica 
 
DGAV-Enquadramento legislativo 
e situação a nível europeu 

 
DGAV - Clara Serra 

10:30h  
 

Hospedeiros e vias de transmissão 
Sintomatologia 
 

DGAV - Clara Serra 

Potenciais vectores de Xylella fastidiosa 
Características e épocas de captura 
Procedimentos de captura, triagem e 
acondicionamento  

INIAV – Célia Mateus 
 

Prospecção em locais de produção, zonas 
públicas e Garden Centres 
Procedimento de colheita e registo de 
amostras 
Acondicionamento e Codificação  

DGAV - Clara Serra  
 

Comunicação e articulação com as 
entidades oficiais 

DGAV - Clara Serra  

12:30h 
 

Almoço  

14:00h 
 
17:30 

Prática 
- Olivais, amendoais 
- Áreas urbanas 

DGAV - Clara Serra  
INIAV – Célia Mateus 
DRAP – Fatima Beirão e Rogério Louro 
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