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O VI CNPPF irá ser uma jornada de trabalho muito intensa mas terá diversos momentos de
interação interessantes para todos, produtores, empresários, técnicos investigadores e
professores. A comissão científica tentou diversificar o programa tornando-o aglutinador de
todos quantos trabalham e investem nos diferentes pequenos frutos.
Assim, o programa conta com comunicações orais em todas as principais culturas,
framboesa, mirtilo, morango, amora, medronho, sabugueiro, camarinha e ainda diversas
intervenções sobre temas transversais ao conjunto dos pequenos frutos. As comunicações em
painel também terão grande destaque durante o evento, estando reservado um amplo espaço
de discussão no recinto de exposição, onde estarão diversas empresas e centros de
investigação, gerando um ambiente propício à troca de conhecimentos.
É também devido um grande obrigado a todos os nossos Patrocinadores, Parceiros e Media
Partners, com um apelo a todos para que não deixem de publicitar ativamente este evento.
Contamos com todos para aumentar a importância dos pequenos frutos no contexto da
agricultura nacional.

Comissão Organizadora
Inscreva-se no site do evento em

www.aphorticultura.pt/VICNPPF

Ana Cristina Ramos (INIAV, I.P./APH)
Ana Paula Nunes (COTHN-CC)
António Calado (APH)
Carla Lúcio (ABMira)
Isália Cruz (Agronomia, Sistemas de Gestão e Certificação)
Jorge Duarte (HORTITOOL Consulting Lda)
Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.)
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.)

Patrocinador de Mérito

Patrocinador Associado

Patrocinador

Parceiros

Media Partners

Programa Provisório
1º dia
8.00 h
9.00 h

12.30 h

Registo e entrega de documentação
Sessão de Abertura
Nuno Canada (INIAV, I.P.); Carmo Martins (Secretario Geral do COTHN-CC);
António Calado (APH); José Alberto Guerreiro (Presidente C. M. Odemira);
Ministra da Agricultura (a confirmar)
Sessão I – Material Vegetal e Tecnologias de Produção
Moderador: Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.)
Raspberry plant physiology and impact on crop production
Anita Sønsteby (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)
Diferenciação floral e floração na cultura do morangueiro
Teresa Valdiviesso (INIAV, I.P.)
Respostas ecofisiológicas da camarinha (Corema album) ao longo da sua área de distribuição e
implicações com as alterações climáticas
Mari Cruz Diaz-Barradas (Universidade de Sevilha)
Caracterização dos estados fenológicos e da produção de clones de medronheiro
Justina Franco (ESAC)
Pausa para café
Sessão II – Rega, Fertilização e Sustentabilidade
Moderador: Henrique Ribeiro (ISA-ULisboa)
Uma reflexão sobre os principais desafios e oportunidades do cultivo de pequenos frutos a nível
global
Marta Baptista (Director of Strategic Research, Driscoll’s, Inc.)
Produção de mirtilo em Portugal - Que futuro?
André Miranda (Carsol Portugal)
Biodiversidade em cultura protegida
Carlos Correia (The Summer Berry Company Portugal)
Growing berries sustainable out-of-soil
Wim Roosen (Dutch Plantin)
A sustentabilidade da produção de pequenos frutos: a água para a rega
Mário Reis (Universidade do Algarve)
Intervalo para almoço

13.45 h

Sessão de Painéis

9.30 h
10.00 h
10.15 h

10.30 h
10.45 h

11.15 h

11.30 h
11.45 h
12.00 h
12.15 h

Sessão III – Qualidade, Pós-Colheita e Saúde Humana
14.30 h
14.45 h

15.00 h
15.15 h
15.30 h
15.45 h

Moderador: Ana Cristina Ramos (INIAV, I.P./APH)
Métodos alternativos para aumento da vida útil do morango
Ana Cristina Santos (Universidade de Évora)
Análise do impacto das condições de crescimento e da escolha da cultivar na qualidade físicoquímica e sensorial de morango
Susana Carvalho (FCUP)
A camarinha foi para o campo, mas o sabor ficou na praia?
Carla Alegria (cE3c)
O impacto dos pequenos frutos na saúde do nosso cérebro
Rafael Carecho (ITQB/CEDOC)
Reciclagem de compostos bioativos dos frutos vermelhos para aplicações cosméticas
Iva Fernandes (FCUP/Requimte)
Products from Elderberry
Alice Jones (Nuffield Farming Scholarships Trust)

Programa Provisório (continuação)
16.00 h

16.30 h
16.45 h

17.00 h

17.15 h

Pausa para café
Sessão IV - Sanidade Vegetal
Moderador: Ana Paula Nunes (COTHN-CC)
O contributo do GO FruitFlyProtect para melhorar a proteção contra drosófila-de-asa-manchada
Elisabete Figueiredo (ISA-ULisboa)
Ensaio de eficácia de campo dos Biofungicidas Xilotrom e Padium para o controle do complexo
de doenças foliares na cultura do Mirtilo
Álvaro Moya (Arvensis)
Inovação biotecnológica exclusiva, biofertilizante de azoto de máxima eficácia em Pequenos
Frutos
Laura Pozuelo Garcia (Hubel Verde)
Estudo de eficácia do uso de biofertilizantes à base de micorrizas e consórcio bacteriano na
cultura do Morango
Pedro Sebastião (Asfertglobal)
Sessão V - Painel GO CompetitiveSouthBerries

17.30 h

Moderador: Maria Custódia Correia (Rede Rural Nacional)

17.35 h

A equipa do Grupo Operacional CompetitiveSouthBerries
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.)
Avaliação do potencial de plantas ‘tray’ de morangueiro. Arquitetura floral e produtividade
Sofia Patrício (INIAV, I.P./ISA-ULisboa)
Influência das condições de viveiro na produtividade da framboesa no sistema de produção em
lançamento de segundo ano da variedade Kwanza
Alexandre Capela (INIAV, I.P./ISA-ULisboa)
Efeito da densidade de plantação na produção de amora (Rubus sp.) na tecnologia long-cane
Inês Santos (INIAV, I.P./ISA-ULisboa)
Otimização de técnicas de produção de mirtilo para alargamento da época de colheita
Miguel Pereira (INIAV, I.P./ISA-ULisboa)
Diversidade morfológica e genética de quatro populações de camarinha (Corema album) na
Costa Atlântica portuguesa
João Jacinto (cE3c/INIAV, I.P./LEAF)

17.40 h
17.50 h

18.00 h
18.10 h
18.20 h

18.30 h

20.00 h

Lançamento do Livro “Cultura do Morango. No solo e em substrato”
(Autora: Maria da Graça Palha)
“Carcavelos de Honra”
Jantar Convívio

2º dia
9.30 h

12.30 h
14.30 h

Mesa Redonda – (In)sustentabilidade da Produção de Pequenos Frutos
Moderador: Isabel Martins (Vida Rural)
Mário Reis (Universidade do Algarve); Rui Machado (Universidade de Évora);
Henrique Ribeiro (ISA-ULisboa); Susana Carvalho (FCUP);
José Canelas (Lusomorango); Carla Lúcio (Associação de Beneficiários do Mira);
Gonçalo de Freitas Leal (DGADR)
Intervalo para almoço
Visita técnica
Multiberry (Grupo Operacional Berries - Produção de framboesas); Produção de mirtilos
(empresa a confirmar); Produção de morango (empresa a confirmar)
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