FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Instituição

14 fevereiro

15 fevereiro

20 fevereiro

Herdade
da Coitadinha
(Barrancos)

Universidade
de Évora

Área florestal
de Sines

Podas
de sobreiro
e azinheira

Boas práticas
de gestão de
povoamentos de
sobreiro e azinheira

Podas
de sobreiro
e azinheira

SESSÕES DE EXTENSÃO
FLORESTAL
demonstração e sensibilização
sobre boas práticas de gestão
de povoamentos de sobreiro e de azinheira

Organização:

Telefone

Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento
Integrado

e-mail

Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas
Universidade de Évora
EDIA

Inscrição:

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

14 fevereiro (Herdade da Coitadinha)
15 fevereiro (U. Évora)
20 fevereiro (Área Florestal de Sines)

Solicita-se o envio da inscrição para:
Terras Dentro - Associação para o
Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro
7090-049 Alcáçovas

Co-financiado por:
Projeto informalentejo

Tel. 266 948 070 - Fax. 266 948 071
informalentejo@terrasdentro.pt

FEVEREIRO 2017

DEMONSTRAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE BOAS
PRÁTICAS DE GESTÃO
DE POVOAMENTOS DE SOBREIRO
E DE AZINHEIRA

A sustentabilidade do montado está relacionada com a aplicação de Boas Práticas de
Gestão, que o gestor florestal deve saber
utilizar da melhor forma, para garantir a sua
rentabilidade e permitir a sua perpetuidade.

15 de fevereiro 2017
Universidade de Évora
Sala 131 - Colégio do Espírito Santo

Se as podas de formação são essenciais para
a condução das jovens árvores e posterior

09:30 – Receção aos participantes

extração de cortiça, não menos importantes

10:00 – Efeitos da gestão no sistema radicular do
sobreiro
(Cati Dinis – Universidade de Évora)

são as podas das árvores adultas, tantas ve-

11:00 – Modelação da dinâmica e vulnerabilidade
dos montados: Integração de índices de
vulnerabilidade nos modelos de apoio à
decisão de gestão
(Nuno de Almeida Ribeiro – Universidade
de Évora)
11:30 – Boas práticas de podas em sobreiro e
azinheira
(Fernanda Rodrigues – ICNF)
12:00 – Almoço livre
14:00 – Demonstração prática e visita a ensaios –
Herdade da Mitra

14 e 20 de fevereiro 2017
Programa:

Programa:

10:30 – O declínio dos sobreiros: uma abordagem
integrada
(Constança Camilo-Alves – Universidade
de Évora)

DEMONSTRAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PODAS
DE SOBREIRO E DE AZINHEIRA

zes realizadas de forma incorreta, obrigando
as árvores a um esforço vegetativo anormal,
enfraquecendo-as e conduzindo a uma maior
debilidade do arvoredo.

As presentes ações de sensibilização têm por
objetivo apresentar algumas boas práticas de
gestão do montado, assim como demonstrar
aos participantes como realizar a técnica da
poda (formação e manutenção de árvores
adultas), alertando para os cuidados a observar na realização das mesmas.

09:30 – Receção aos participantes
10:00 – Abordagem teórica ao tema
(Fernanda Rodrigues – ICNF)
11:00 – Demonstração prática
(Fernanda Rodrigues – ICNF)
Locais de realização das ações:
- 14 de fevereiro
Herdade da Coitadinha:
Parque de Natureza de Noudar
7230-909 Barrancos
coordenadas gps wgs88;
lat:38,175501 lon:-7,039624
- 20 de fevereiro
Sessão teórica: Centro de
Interpretação do Monte do Paio,
Santo André 7500-014 Brescos
coordenadas gps 38º06`14``N
8º46`48``O
Sessão prática: Herdade da Maria da Moita

