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Dias Abertos
De acordo com as atividades previstas nos Grupos Operacionais (PDR2020101-030960-BioPest: Estratégias integradas de luta contra pragas-chave em
espécies de frutos secos; PDR2020-101-030943-BioChestnut: Implementar
estratégias de luta eficazes contra doenças do castanheiro e amendoeira;
PDR2020-101-030979-EGIS:Estratégias para uma gestão integrada do solo e
da água em espécies produtoras de frutos secos; PDR2020-101-030758ValNuts:Valorização dos frutos secos de casca rija) as respetivas parcerias
organizaram vários dias abertos, subordinados, essencialmente, aos seguintes
temas:

Dias abertos BioPest:
Pragas da Amendoeira
Vespa-das-galhas-do-castanheiro
- Mogadouro, 16 de julho 2018
Este evento focou-se na temática das pragas da amendoeira e também da
vespa-das-galhas-do-castanheiro, contando com comunicações dos parceiros
envolvidos na organização do mesmo: IPB, LCN e CNCFS. Em termos de
participação, verificou-se a presença de vários intervenientes do setor, como
empresas, técnicos, e sobretudo agricultores.

1. Dia Aberto Mogadouro

Pragas do Castanheiro

- Murça, 04 de dezembro 2018
- Carrazedo de Montenegro, 04 de dezembro 2018
Estes eventos focaram-se no tema das “Vespa-das-galhas-do-castanheiro”,
com comunicações feitas pelos parceiros intervenientes em cada uma das
sessões: RefCast, Aflodournorte, Agro Rio Bom e ARATM, que deram também o
seu testemunho no que respeita ao combate desta praga.

2. Dia Aberto Murça

3. Dia Aberto Carrazedo de Montenegro

- Macedo de Cavaleiros, 07 de outubro 2018
Neste dia aberto foram abordados os seguintes temas: “O bichado e o
gorgulho da castanha: biologia, prejuízos e meios de luta” e “Vespa-dasgalhas-do-castanheiro: biologia e meio de luta”. Para além da comunicação da
CSOC sobre as estratégias implementadas no âmbito deste projeto, o evento
contou ainda com uma comunicação do IPB e outra do CNCFS.

4. Visita de campo

Dias abertos BioChestnut:
- Trancoso, 14 de dezembro 2018
O evento contou com a participação de vários agentes da fileira, sobretudo
agricultores. Explorou-se o programa de Luta biológica para o tratamento do
cancro-do-castanheiro pelo IPB e as estratégias implementadas no âmbito
desta doença pela COOPENELA.

5. Dia Aberto Trancoso

Dia aberto BioChestnut/BioPest:
- Refóios do Lima (Ponte de Lima), 13 de dezembro 2018
Este dia aberto resultou na junção de dois GO’s, BioChestnut e BioPest. Numa
primeira parte foram abordadas temáticas refentes ao grupo operacional
BioChestnut, cancro-do-castanheiro e implementação da luta biológica, e na
segunda parte, no âmbito do grupo operacional BioPest, falou-se das
estratégias e principais pragas. O evento contou com comunicações das
seguintes entidades: IPVC, RefCast, IPB e AFL.

6. Dia Aberto Refóios do Lima (Ponte de Lima)

Grupos Focais de Divulgação
No ano 2018 foram realizados três grupos focais, ou seja, reuniões com um
grupo que tem como objetivo a discussão de determinado assunto. Nestes, os
principais temas abordados passaram pelas culturas dos frutos secos de casca
rija, amêndoa e castanha.
Foram debatidos os principais problemas/dificuldades que cada uma das fileiras
atravessa, como também, foram postas em cima da mesa as potencialidades e
oportunidades das mesmas.

Grupo Focal ValNuts
Penela da Beira, 26 de junho 2018

Nesta reunião, estive presente um número significativo de agricultores, com os
quais foram debatidas questões como a dificuldade de conservação dos frutos
secos de casca rija e no final, foi ainda feita a recolha daqueles que se
mostraram disponíveis para facultar amostras. A reunião contou com a
presença de alguns produtores e empresas da região e das seguintes
entidades: IPV, UTAD, CNCFS, COOPENELA e IPB.

7. Grupo Focal Penela da Beira

Grupo Focal BioPest
Espinhosela (Bragança), 21 de dezembro 2018
Nesta reunião os principais temas abordados foram as pragas do castanheiro,
com especial destaque para a vespa-das-galhas-do-castanheiro. Presentes
estiveram agricultores/produtores da freguesia e as entidades ARBOREA,
CNCFS e IPB.

8. Grupo Focal Espinhosela (Bragança)

Seminários

Em 2018, realizámos seminários e jornadas, focados nos temas
atuais/problemáticas relacionadas com a cultura do castanheiro e da
amendoeira. Em todos foi possível reunir oradores de várias instituições de
ensino superior e empresas do setor. Os eventos contaram com um número
significativo de participantes, na sua maioria ligados à produção.

Seminário EGIS e BioPest
Alfândega da Fé, 13 de julho 2018
Um seminário em que se juntaram dois Grupos Operacionais: EGIS e BioPest.
Em debate estiveram os seguintes temas: Pragas do Amendoal transmontano
e Gestão do solo e da água, ambas pelo IPB. No âmbito dos dois GO, a CAAF,
fez ainda breves comunicações sobre as estratégias implementadas.

9. Seminário Alfândega da Fé

Seminário ValNuts, EGIS e BioPest
Vila Nova de Foz Côa, 31 de outubro 2018
Vários foram os temas em cima da mesa, desde o panorama económico no
setor da amêndoa, gestão da água (EGIS) e pragas (BioPest) no amendoal, pelo
IPB, variedades e porta-enxertos pelo CITA-Aragon. Foi também abordada o
estado da transformação da amêndoa, pelo Gabinete de Apoio ao Agricultor da
CM de Vila Nova de Foz Côa, bem como as questões de embalamento e
conservação (ValNuts), pelo IPB e ainda foi feito o ponto de situação da
indústria da fileira na região, pela Amendouro. Presentes também com
comunicações estiveram algumas empresas da região que falaram do papel da
amêndoa no concelho de Foz Côa (Coamêndoa) , a importância e do estado
atual dos produtos regionais na economia local (Squesito Turismo), de
produtos inovadores criados a partir da amêndoa (Yogan) e também se falou
em turismo e a sua importância para o desenvolvimento das regiões do interior
(Hotel Penedono).
No final do dia realizou-se ainda um workshop subordinado ao tema: “Frutos
Secos na gastronomia”.

10. Seminário VN Foz Côa

11. Workshop Seminário VN Foz Côa

Jornadas Técnicas EGIS
Sernancelhe, 19 de dezembro 2018
Nestas jornadas foi abordado o tema da mobilização ou não do souto e quais
as suas vantagens e desvantagens, pela UTAD e RefCast. Foram também
comunicadas pela COOPENELA quais as estratégias já implementadas no
âmbito do grupo operacional.

12. Jornadas Sernancelhe

Participação em Congressos e Simpósios
Em 2018, o CNCFS participou em congressos e outros eventos de caráter
técnico e científico, nos quais tem apresentado resultados do trabalho
desenvolvido, nomeadamente:

- III Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB
1. “Dryocosmus kuriphilusYasumatsu: parasitismo natural” (Participação no III
Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB Bragança, com a
apresentação de uma comunicação sobre a forma de Poster) - Lobo Santos,
A.;Santos, S.A.P; Almeida, J.e Bento, A.
2. “Dryocosmus kuriphilusYasumatsu: substâncias repelentes” (Participação no
III Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB Bragança, com a
apresentação de uma comunicação sobre a forma de Poster) - Lobo Santos, A.;
Santos, S.A.P; Almeida, J. e Bento, A.
3. “Impacto do uso de substâncias repelentes na fauna auxiliar” (Participação
no III Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB Bragança,
com a apresentação de uma comunicação sobre a forma de Poster) - Lobo
Santos, A.;Santos, S.A.P; Almeida, J. e Bento, A.
4. “Luta biológica com o parasitoide Torymus sinensis” (Participação no III
Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB Bragança, com a
apresentação de uma comunicação sobre a forma oral) - Lobo Santos,
A.;Santos, S.A.P; Almeida, J.;Nieves-Aldrey, José e Bento, A
5. “O bichado-da-castanha, Laspeyresia splendana: biologia e estragos”
(Participação no III Simpósio Nacional da Castanha, 11-13 outubro de 2018, IPB
Bragança, com a apresentação de uma comunicação sobre a forma oral) Marrão, R.; Martins, V.; Pereira, J.A. e Bento, A.

- 4º Simpósio Nacional de Fruticultura, 29-30 de novembro de 2018,
na UALG

1.

“A

vespa-das-galhas-do-castanheiro,Dryocosmus

kuriphilusYasumatsu:

bioecologia e luta biológica com o parasitoide Torymus sinensisKamijo.”
(Participação no 4º Simpósio Nacional de Fruticultura, 29-30 de novembro de
2018, na UALG, com a apresentação de uma comunicação sobre a forma oral) –
Lobo Santos, A.; Casquero, P. e Bento, A.

Visite os microsites em:
http://biopest.cncfs.pt
http://egis.cncfs.pt
http://biochestnut.cncfs.pt
http://valnuts.cncfs.pt

CNCFS
Edifício Brigantia EcoPark
Avenida Cidade de León, nº506
5300-358 Bragança
ana.martins@cncfs.pt

