
Data Atividade  

30 janeiro Envio de resumo (Posters) 

31 janeiro Aceitação de resumo * 

15 março Envio do artigo completo 

15 abril Aceitação do artigo e inscrição de 

autores ** 

www.aphorticultura.pt/VICNPPF 

Preços de inscrição 

Comissão Organizadora 

Media partners 

Secretariado 

Ana Cristina Ramos (INIAV, I.P./APH)  

Ana Paula Nunes (COTHN-CC) 

António Calado (APH) 

Isália Cruz (Agronomia, Sistemas de Gestão e Certificação) 

Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 

Jorge Duarte (HORTITOOL Consulting Lda) 

Carla Lúcio (ABMira) 

Ana Cristina Agulheiro Santos (Univ. Évora) 

Ana Cristina Ramos (INIAV, I.P./APH) 

Elisabete Figueiredo (ISA) 

Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

Mário Reis (Univ. Algarve) 

Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 

Comissão Científica 

Francisco Barreto (INIAV, I.P.)  

Avenida da República - Nova Oeiras      
2784-505 Oeiras 
Tel.: +351 214 403 500   
Email: VICNPPF@gmail.com 

A inscrição deverá ser efetuada na 
aplicação disponível no site  

 

http://www.aphorticultura.pt/VICNPPF 

Tipo de Inscrição* 
Até 20 

abril 2020 
Após 20 

abril 2020 

Sócios APH e COTHN 120 € 150 € 

Não sócios 150 € 180 € 

Estudantes sócios APH e COTHN 70 € 90 € 

Estudantes não sócios 90 € 110 € 

* Inclui documentação, as Actas, cafés, almoços e visita técnica.  

Datas importantes 

Parceiros 

Patrocinadores 

• indicação se será oral ou em poster           
** inscrição obrigatória sob pena de não aceitação do artigo  

COLÓQUIO  

NACI ONAL   

d a  PROD UÇÃO d e  

PEQUENOS FRUT OS  

  

VI 

22  e  23  d e  
m a i o, 2020 

 

ODEMIRA 
 

Patrocinador Mérito 

Patrocinador Patrocinador Associado 

“A sustentabilidade da produção 
de pequenos frutos” 



FirstFruit  e Multiberries (Produção de framboesas)  

Herdade Experimental da Fataca (Amoras e camarinhas); 

BEIRABAGA (Produção de groselhas) 

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV, I.P.) em colaboração com a 
Associação Portuguesa de Horticultura (APH), 
Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional - Centro de Competências (COTHN-
CC) e em coorganização com o  Município de 
Odemira vão realizar nos dias 22 e 23 de 
maio de 2020, em Odemira, o VI Colóquio 
Nacional da Produção de Pequenos 
Frutos, que terá como tema central “A 
sustentabilidade da produção de 
pequenos frutos”. 

A produção de pequenos frutos tem aumentado 
de uma forma muito acentuada em Portugal, 
quer pela existência de excelentes condições 
ambientais que algumas regiões possuem para 
produzir para o mercado de exportação, quer 
pela elevada competência da maioria dos 
empresários/produtores envolvidos na fileira. 
Na presente edição, pretende-se analisar e 
debater áreas fundamentais para a 
sustentabilidade da produção intensiva de 
pequenos frutos que não coloquem em causa a 
competitividade do setor e a rentabilidade das 
culturas. 

O setor dos pequenos frutos encontra-se com 
uma dinâmica extremamente forte ao nível da 
produção, exportação e transformação, sendo 
uma das áreas da hortofruticultura que mais 
contribui para as exportações portuguesas. A 
fileira cresceu em área, em produção e valor. 
Em 2018, a área de pequenos frutos 
ultrapassou os 3 800 hectares em que o mirtilo, 
só por si, representava metade da área 
plantada (INE, 2019). No entanto, cabe às 
framboesas o destaque em relação à produção, 
cerca de 24 mil toneladas produzidas com um 
valor exportado que ultrapassou os 165 milhões 
de euros (SIMA, 2019). No seu conjunto, o 
valor exportado de pequenos frutos 
representou mais de 200 milhões de euros. 

Áreas Temáticas 

 Material Vegetal e Tecnologias de Produção  

 Rega, Fertilização e Sanidade Vegetal  

 Qualidade, Pós-Colheita e Saúde Humana 

 Outras, em função dos contributos 

recebidos 

Visitas Técnicas 

   22 de maio 

8.30 h Registo e entrega de documentação 

9.00 h Sessão de Abertura  

9.30 h 
 

Sessão I  - Orador convidado:  

Anita Sønsteby 
 (Norwegian Institute of Bioeconomy Research) 

Comunicações orais 

11.30 h 
 

Sessão II - Orador convidado:  
Mário Reis (Univ. Algarve) 

Comunicações orais 

12.50 h Intervalo para almoço  

14.00 h Sessão de Painéis 

14.30 h 
 

Sessão III  - Orador convidado:  
Elisabete Figueiredo (ISA) 

Comunicações orais 

16.10 h 

 

Sessão IV  - Orador convidado:  

Ana Cristina Santos (Univ. Évora) 

Comunicações orais 

17.30 h Sessão V - Painel GO CompetitiveSouthBerries 

18.30 h Lançamento do Livro “Cultura do Morango” 

 (Autora: Maria da Graça Palha) 

20.00 h  Jantar  

       23 de maio 

9.30 h Mesa Redonda – (In)sustentabilidade da Produção de 

Pequenos Frutos em Substrato 

Moderador: Isabel Martins (Vida Rural) 

Mário Reis (UALG); Rui Machado (U. Évora); 

Henrique Ribeiro (ISA); Susana Carvalho (FCUP);  

José Canelas (Lusomorango) ; Carla Lúcio (ABMira);  

Gonçalo de Freitas Leal (DGADR);   

12.30 h Intervalo para almoço 

14.30 h Visita técnica a explorações da região 

 

Programa Provisório 
 

Nesta sexta edição, o colóquio contará com um 
painel de oradores nacionais e estrangeiros de 
reconhecido mérito. Será o espaço de eleição para 
os investigadores, professores e empresas 
apresentarem os resultados do seu trabalho de 
uma forma interativa com amplo espaço de 
discussão e partilha. 

Convidam-se também todos os intervenientes 
desta fileira a juntarem-se a nós e a patrocinarem 
este Colóquio de forma a permitir um excelente 
programa técnico-científico.  

Mais informações sobre as modalidades de 
patrocinador encontram-se no site do evento 
(www.aphorticultura.pt/VICNPPF) 

. 

Expositores 

Oportunidade para as empresas ligadas a este 
setor poderem divulgar a sua imagem e 
produtos junto de potenciais parceiros e 
estabelecer parcerias. 


