II ENCONTRO NACIONAL de

AMORA

PRODUTORES de
Vieira do Minho
14 de abril de 2018
CompetitiveSouthBerries
4ª Ação de Demonstração - AMORA
A área de pequenos frutos tem aumentado consideravelmente em Portugal. No entanto, não se tem verificado o
mesmo comportamento na cultura da amora. Nos Estados Unidos da América assistiu-se, nos últimos anos, a um
enorme crescimento ao nível do consumo principalmente devido à exportação da amora cultivada no México. Este
ano, na Europa, verificou-se também um aumento significativo no consumo de amora em fresco. Este facto constitui
uma oportunidade para a cultura da amora em Portugal.
Assim, e dado o sucesso alcançado com os Encontros de Produtores de Mirtilos e Framboesas realizados
anteriormente, considerou-se importante a realização do II Encontro de Produtores de Amora.
Com este Encontro pretende-se reunir produtores de amoras e promover o debate sobre assuntos emergentes que
envolvem esta cultura. Será também o momento para discutir as orientações técnicas para a produção de amora, nas
diferentes regiões de Portugal, para o mercado em fresco.

PROGRAMA
9.30 h

Receção aos participantes

10.00 h

Sessão de Abertura

10.15 h

Variedades de amora e suas tecnologias de produção
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.)

14.30 h

Mesa Redonda de Produtores
Moderadores:
Jorge Carvalho (Agroinvest)
Sofia Dias (Sofia Dias Agroconsulting)
Sérgio Vilela (Grainha Brava) Vieira do Minho
Rute Cardoso (Naturpassion) Amarante
Carlos Barroso (Fulcro) Póvoa de Lanhoso
David Horgan (Beirabaga) Alpedrinha e Algarve
Lúcio Silva (Wildbessy) Poceirão/Palmela
Miguel Matos (Individual) Ponte de Lima

10.45 h

Discussão

11.00 h

Café

11.30 h

Amoras silvestres. 1 - Um recurso a explorar
Teresa Valdiviesso (INIAV, I.P.)

11.45 h

Amoras silvestres. 2 - Como as melhorar
Francisco Luz (Beirabaga/INIAV, I.P.)

16.30 h

Visita Técnica
Exploração da Grainha Brava - Vieira do Minho

12.00 h

O ácaro da baga vermelha
Raul Rodrigues (ESA Ponte de Lima)

20.00 h

Jantar Convívio

12.30 h

Discussão

13.00 h

Almoço livre

INSCRIÇÕES

PATROCINADORES

Faça a sua inscrição (no valor de 15 €) até ao dia 12 de abril de 2018 através da
hiperligação https://goo.gl/forms/M9xMX0fwPYLnRxGM2
É obrigatório o envio do comprovativo de pagamento para ana.paula@cothn.pt
Cofinanciado por:

Secretariado: Francisco Barreto (INIAV, I.P.)
(francisco.barreto@iniav.pt)

