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A Confederação dos Agricultores de Portugal 

workshops/seminários com o intuito de promover junto dos produtores florestais uma 

melhor compreensão de que as razões de muitos dos problemas sanitários que afectam os 

nossos principais sistemas de produção florestal se encontram frequentemente nas 

insuficiências da silvicultura praticada, e não tanto em causas externas alheias à gestão dos 

povoamentos, como tão generalizadamente se pensa.

 

A primeira dessas sessões de divulgação

dos povoamentos de eucalipto”, integrará

aspectos: 

⋅ A importância da selecção da estação e das plantas a ela melhor adequadas,

⋅ Preparação do terreno e instalação do 

⋅ Nutrição vegetal e maneio dos povoamentos jovens,

⋅ Sistema de produção e exploração florestal,

⋅ Principais problemas sanitários, actuais e emergent

 

A iniciativa conta com a participação dos seguintes oradores:

Clara Araújo – Altri Florestal

José Rafael – Navigator Forest Portugal

João Soveral – Confederação dos Agricultores de Portugal

Luís Bonifácio – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

José Manuel Rodrigues – Instituto da Conservação da 

 

As intenções de participação poderão 

jsoveral@cap.pt. 

 

 

Em colaboração com:   

      

onfederação dos Agricultores de Portugal vai levar a cabo um ciclo de 

workshops/seminários com o intuito de promover junto dos produtores florestais uma 

melhor compreensão de que as razões de muitos dos problemas sanitários que afectam os 

sistemas de produção florestal se encontram frequentemente nas 

insuficiências da silvicultura praticada, e não tanto em causas externas alheias à gestão dos 

povoamentos, como tão generalizadamente se pensa. 

divulgação técnica, "A importância da silvicultura na sanidade 

, integrará um conjunto de intervenções sobre os seguintes 

A importância da selecção da estação e das plantas a ela melhor adequadas,

o terreno e instalação do povoamento, 

Nutrição vegetal e maneio dos povoamentos jovens, 

odução e exploração florestal, 

rincipais problemas sanitários, actuais e emergentes, do eucaliptal em Portugal

A iniciativa conta com a participação dos seguintes oradores: 

Altri Florestal 

Navigator Forest Portugal 

Confederação dos Agricultores de Portugal 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

As intenções de participação poderão ser comunicadas até 14 de Novembro 

   

    

vai levar a cabo um ciclo de 

workshops/seminários com o intuito de promover junto dos produtores florestais uma 

melhor compreensão de que as razões de muitos dos problemas sanitários que afectam os 

sistemas de produção florestal se encontram frequentemente nas 

insuficiências da silvicultura praticada, e não tanto em causas externas alheias à gestão dos 

"A importância da silvicultura na sanidade 

ntervenções sobre os seguintes 

A importância da selecção da estação e das plantas a ela melhor adequadas, 

es, do eucaliptal em Portugal. 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

Natureza e das Florestas 

até 14 de Novembro para 

 


