
XX FEIRA DO MONTADO 

PORTEL, Auditório da Feira,  Sexta, 29 Novembro 2019

XVI JORNADAS IBÉRICAS DO MONTADO

A dehesa/montado é um ecossistema agrosilvopastoril com características únicas na Europa com maior expressão em Portugal e Espanha. Constitui uma ferramenta muito importante pelos serviços e produtos, por

fazer face à mitigação das alterações climáticas e minimização da erosão do solo no sul da Europa.

O projeto POCTEP PRODEHESA/MONTADO (Projeto de Cooperação Transfronteiriça para a Valorização Integral da Defesa do Montado/Dehesa), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

(FEDER) através do Programa Operacional Transfronteiriça Cooperação Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, envolve 12 entidades espanholas e 4 portuguesas. Este projeto é coordenado pelo Centro de Pesquisa

Cientifica e Tecnológica da Estremadura (CICYTEX). 

O objetivo deste projeto consiste em implementar um conjunto de ações necessárias à melhoria e valorização ambiental e económica sustentável do Montado (Portugal) e da Dehesa (Espanha), criando estruturas

estáveis  que  promovam  o  investimento  das  empresas  em  inovação,  desenvolvendo  sinergias  entre  empresas,  modelando  sistemas  de  certificação  e  realizando  atividades  de  difusão  do  conhecimento,

comercialização e marketing. As regiões abrangidas são a Estremadura, a Andaluzia, o Alentejo, as zonas Centro e Norte de Portugal e o norte do Algarve.

Os Grupos Operacionais (GO) na área do montado, são uma iniciativa comunitária promovida pelo PDR2020 e cofinanciada pelo FEADER e visam o estabelecimento de parcerias entre entidades públicas e privadas

dos setores da investigação e desenvolvimento, da produção florestal e da transformação, relativamente a este sistema. 

Pretende-se no âmbito do presente seminário efetuar a divulgação do trabalho desenvolvido e dos resultados já alcançados no âmbito do Projeto PRODEHESA/MONTADO e dos diferentes GO.

Organização:

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)

Câmara Municipal de Portel (CMP)

Data: Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019

Local: Auditório da Feira do Montado, Portel

PROGRAMA
10h:00m - Recepção de participantes                                                                                                                                                                                            

10h:10m - Sessão de Abertura dos Trabalhos
Presidente da Câmara Municipal de Portel - José Manuel Grilo
Diretora Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo (ICNF) - Olga Martins
Diretora do Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) - Carmen González Ramos

Sessão da manhã – moderador: Ramon Santiago Beltran                                                                                                                                                          

10h:30m - Apresentação do Projeto de Cooperação Transfronteiriça PRODEHESA-MONTADO - Mª José Trinidad Lozano (CICYTEX)

11h:00m - Pausa para Café                                                                                                                                                                                                               

11h:30m - Manual Técnico de Práticas Silvícolas para a Gestão Sustentável em Povoamentos de Sobreiro e Azinheira
11h:30m - Aptidão produtiva e modelos de Silvicultura - Susana Saraiva Dias (IPP)
11h:45m - Normas de Gestão - João Ribeiro (ICNF)

12h:00m - Novas Tecnologias - Ramon Santiago Beltran (CICYTEX)

12h:15m - Gestão e Prevenção de Áreas de Montado com Fitóftora - Teresa Soares David (INIAV)

12h:40m - Apresentação do vídeo “O Montado, desejo de sobrevivência”
- Debate

13h:00m – 14h:25m - Almoço livre                                                                                                                                                                                                 

Sessão da tarde – moderador: Francisco Lopes                                                                                                                                                                            

14h:30m - Rega de precisão de sobreiros em modo de produção intensiva de cortiça – RegaCork - Constança Camilo-Alves (UÉVORA)

14h:45m - Estratégias e modelos de gestão florestal para a criação de áreas de regeneração natural
  de sobreiro e azinheira – OakRegenerations - Augusta Costa (INIAV)

15h:00m - Nutrição e fertilização do montado de sobro - Nutrisuber - Fátima Calouro (INIAV)

15h:15m - Monitorização do montado - Geosuber - a confirmar (UNAC)

15h:30m - Gestão Integrada da Cobrilha da cortiça - Undercork - a confirmar (UNAC)

- Métodos para a gestão do montado de sobro com plátipo - Platisor - Inês Prezado Barracha (AFLOSOR)

16h:00m - Pausa para Café                                                                                                                                                                                                               

16h:30m - Divulgação de Boas práticas – Dias Abertos - Ana Poeiras (UÉVORA)

- Apresentação do vídeo  sobre a Rede Ibérica para a Transferência
                    de Conhecimento e Inovação na Dehesa e Montado – Marta Fernandez Calvache (USEVILHA)

16h:45m - LIFE Montado Adapt - Maria Bastidas (ADPM)

17h:00m - Debate
17h:30m - Encerramento 

      

  


