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Vai ter lugar a conferência do CNADS intitulada Recursos Hídricos e Agricultura em cenários de 
Alterações Climáticas” na Universidade de Évora, no próximo dia 4 de outubro a partir das 14 horas, 
conforme Programa que pode consultar em anexo no final deste boletim.

Entrada livre; inscrição prévia até 2 de outubro 
Inscrição: cnads@sg.mamb.gov.pt 

Fonte: CNADS
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A DRAP Algarve em colaboração com a Rede Rural Nacional irá realizar no dia 10 de outubro, às 10h.00, 
no Auditório da DRAP Algarve no Patacão/Faro, um Workshop sobre “Agricultura Biológica no Algarve” 
e no dia 17 de outubro às 07h.00 da manhã, duas visitas a explorações agrícolas em MPB no Alentejo 
(Herdade do Esporão em Reguengos de Monsaraz e Risca Grande em Serpa).

Por ser um tema fundamental  na agricultura atual e de elevada importância para a região do Algarve, 
convidamos todos os interessados a preencherem e remeterem a ficha de inscrição que pode aceder 
neste , para assistirem a estas duas ações que enriquecerão o vosso interesse pelo Modo de link
Produção Biológico (MPB). 
A participação é gratuita mas as inscrições são obrigatórias pois há limite de lugares a preencher. Os 
lugares disponíveis serão preenchidos segundo a ordem de inscrições rececionadas.
O almoço no dia 17 no Alentejo, será pago a expensas do próprio participante.

WORKSHOP dia 10 de outubro 
Workshop subordinado ao tema “Agricultura Biológica no Algarve”, aberto a agricultores em MPB e a todos os interessados na 
temática
Data: 10-10-2018
Local : Patacão – Auditório da DRAP Algarve
10:00 - Sessão de abertura;
10:30 - Estratégia Nacional para Agricultura Biológica - Eng.ª Cristina Hagatong;
10:50 - A Fertilização na Agricultura Biológica - Eng.º Jorge Ferreira;
11:10 - A Agricultura Biológica na região do Algarve - Eng.º António Marreiros;
11:30 - Intervalo;
12:00 - Experiência de dois agricultores biológicos;
12:40 - Sessão de encerramento.

ROTEIRO TEMÁTICO  dia 17 outubro
Visita a explorações agrícolas em MPB - Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz) e Risca Grande (Serpa)
Data: 17-10-2018
07:00 - Saída do Patacão;
10:00-12:30 - Visita à Herdade do Esporão;
12:45-14:15 - Almoço (restaurante a designar) 
15:30-18:00 - Visita à exploração Risca Grande;
18:00- Regresso a Faro;

Para esclarecimentos adicionais contactar para o email:  ou através gabdirector@drapalgarve.gov.pt
do Telefone: 289 870 700.
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A ANP – Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha está presente pela primeira vez, desde 
quarta-feira, 26 de Setembro, na Expoalimentaria, no Peru, uma das principais feiras do sector agro-
industrial na América Latina.

A Associação pretende promover a pêra Rocha nesta geografia, pouco mais de um ano depois de ter 
sido assinado o acordo que permite aos produtores nacionais exportarem este fruto para o Peru.

A ExpoAlimentaria, que decorre entre 26 e 28 de Setembro, na capital do Peru,Lima, além de servir de 
ponto de encontro internacional às empresas exportadoras e aos compradores de vários continentes 
(na edição passada, contou com a presença de mais de 650 empresas e 45 mil visitantes provenientes de 
77 países), é também uma oportunidade para aprofundar o conhecimento do mercado peruano e 
estabelecer novas redes de contacto, refere uma nota de imprensa da ANP.

A ANP, que está integrada no expositor do InovCluster – Cluster Agro-Industrial do Centro, irá aproveitar 
a participação na ExpoAlimentaria para promover a pêra Rocha junto de outros mercados da América 
Latina, um destino cada vez mais apetecido.

Projecto “Promoção da Pêra Rocha nos Mercados Externos”

A participação na ExpoAlimentaria 2018 é uma das iniciativas organizadas no âmbito do projecto 
“Promoção da Pêra Rocha nos Mercados Externos”, com o qual a ANP pretende aumentar a 
competitividade e a visibilidade internacional da pêra Rocha e do seu país de origem.

O objectivo é contribuir para o aumento das exportações, através do reforço da promoção no exterior e 
do melhor conhecimento dos mercados-alvo, estimulando a progressão da fileira na cadeia de valor.

O projecto é co-financiado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização. O investimento global é de 430.902 euros, dos quais 85% são financiados pelo 
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e inclui a realização de acções de promoção e 
comunicação.
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A colheita do tomate para a indústria iniciou-se apenas na segunda quinzena de Agosto (ou seja, com 
cerca de um mês de atraso face à campanha anterior), estimando-se que no final daquele mês estivesse 
colhida cerca de 40% da área instalada. As previsões agrícolas, em 31 de Agosto, são do Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

A produtividade deverá rondar as 80 toneladas por hectare, menos 5% do verificado na campanha 
anterior.

Produção com parâmetros de qualidade elevados
Diz o INE, no seu Boletim Mensal da Agricultura e Pescas – Setembro de 2018, que a produção está a 
chegar às fábricas com parâmetros de qualidade elevados, nomeadamente quanto aos teores de 
licopeno (adequados ao destino de transformação industrial), graus Brix (maioritariamente superior a 
5%, indicando boa maturação) e estado sanitário (frutos sãos).
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Na próxima terça-feira, dia 2 de outubro, decorrerá uma palestra na Universidade do Algarve, sobre 
"Citrus research and development in Australia. Advances in pruning and crop management»

O palestrante é um destacado investigador australiano, o Dr. Tahir Khurshid, com experiência de 
trabalho em citrinos e noutras espécies frutícolas, tendo trabalhado na  Austrália e na Nova Zelândia.
 
O Dr. Tahir vai dar uma panorâmica sobre a produção de citrinos na Austrália e falar de trabalhos de 
investigação que tem desenvolvido, sobretudo em técnicas culturais (incluindo a poda) conducentes ao 
aumento da produtividade e da qualidade do fruto.

De grande utilidade para estudantes, técnicos e agricultores. A palestra será em inglês e decorrerá no 
edifício 8 do Campus de Gambelas, no auditório 1.8.1 (próximo do auditório verde).

A entrada é livre.
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CONSELHO NACIONAL DO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

CONFERÊNCIA 

Recursos Hídricos e Agricultura em cenários de Alterações Climáticas 

 

 

Évora, 4 de outubro de 2018 

Universidade de Évora - Colégio do Espirito Santo, Auditório 131 
 

Programa  
 

 
 
14h 00 

 
Receção dos Participantes 
 

14h 15 Sessão de Abertura 
 
Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora  
Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável  
Miguel Freitas, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural   
 

15h 00 ALOCUÇÃO INICIAL  
 
Principais Desafios da Água na Europa e no Mundo 
Jaime Melo Baptista, Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável  
 

15h 15 Painel I - Recursos Hídricos e Agricultura em cenários de Alterações Climáticas, a 
visão dos atores  
 
MODERAÇÃO: José Guerreiro dos Santos, Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável 
 
INTERVENÇÕES, seguidas de debate: 
 
Mário de Carvalho, Professor Catedrático da Universidade de Évora  
Pedro Baptista, Vogal do Conselho Executivo da Fundação Eugénio de Almeida   
Isabel Ribeiro, Responsável de Desenvolvimento de Negócio, ELAIA SA - Grupo 
SOVENA  
Eugénio Sequeira; Rita Alcazar, Liga para a Proteção da Natureza – Programa 
Castro Verde Sustentável 
 

 



 
 
 
                                                                                   
 

 
Apoios: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

16h 30 
 
Intervalo 
 

16h 45 Painel II – Políticas de Recursos Hídricos e Agricultura em cenários de Alterações 
Climáticas 
 
MODERAÇÃO: João Guerreiro, Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável  
 
INTERVENÇÕES, seguidas de debate: 
 
Deputado Pedro Soares, Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação  
Deputado João Dias, Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e 
Mar 
Luís Mira, Secretário-Geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) 
Maria Isabel Magalhães, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA)  
 

18h 00 Sessão de Encerramento  
 
Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável  
Ausenda de Cáceres Balbino, Vice-Reitora da Universidade de Évora  
 

 
 
   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Entrada livre; inscrição prévia até 2 de outubro 

Inscrição: cnads@sg.mamb.gov.pt 
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