JORNADAS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PRODEHESA -MONTADO
Universidade de Évora

8 e 9 de Novembro de 2018

Dia 8.11.2018: Colégio L. Verney (Anfiteatro 1); Dia 9.11.2018: Herdade da Mitra (início —sala conferências)

O Projeto de Cooperação Transfronteiriça para a Valorização Integral da Dehesa e
o Montado (PRODEHESA-MONTADO) tem por objetivo colocar em valor este
ecossistema, único na Europa. Algumas das atividades do projeto incluem o
estabelecimento de sinergias entre centros de investigação de Espanha e Portugal,
assim como a transferência de conhecimento desses centros para os gerentes e
proprietários dos montados.
Estas jornadas têm o duplo objetivo de mostrar os avanços na luta contra o
declínio da azinheira e do sobreiro (Phytophthora cinnamomi) assim como de
promover boas práticas de gestão dos montados. A segunda jornada inclui uma
sessão participada pela Universidade de Sevilha dedicada à transferência de
conhecimento e inovação no montado e a dehesa.

8 Novembro: Gestão e Prevenção de Fitóftora
Universidade de Évora Colégio L. Verney (Anfiteatro 1)
9h30

- Apresentação/abertura

A.C. Moreira, INIAV

9h40

- Apresentação dos avanços do projeto
Prodehesa-Montado

M.J. Trinidad, CICYTEX

9h50

- Enquadramento do declínio dos
montados

A.C. Moreira, INIAV

10h10

- Disseminação da fitóftora no solo

E. Cardillo, CICYTEX

10h30

- Vitalidade do sobreiro e azinheira: o
stress hídrico

F.C. Silva, INIAV

10h50

- Medidas de prevenção e mitigação

A.C. Moreira, INIAV

11h10

Coffee Break

11h30
13h00

- Da teoria à prática: mesa redonda com os
Produtores Florestais (Produtores florestais
a convidar)

9 Novembro: Dia Aberto de Campo

PROGRAMA A

Da gestão à multifuncionalidade dos povoamentos de sobreiro &
Sessão participada sobre transferência de conhecimento e inovação no montado
9h00

9h30
Estações Florestais
nos Povoamentos
(organização dos
participantes por
grupos a rodar
pelas várias
estações)
13h00

14h30-18h00
Sessão Participada
Universidade de
Sevilha

Herdade da Mitra (início —sala conferências)
- Apresentação, receção aos participantes e briefing Todos os Intervenientes
inicial
- Gestão florestal sustentada
N. Ribeiro, U. Évora
- A Problemática das alterações climáticas
M. Vaz, U. Évora
- A sanidade dos montados
C. Camilo Alves, U. Évora
- Coffee-Break no povoamento florestal
- Importância dos PGF´s e PROF´s na gestão
S. Saraiva Dias, IPP
sustentada do território
- A dinâmica da estrutura radicular
C. Dinis, U. Évora
- Qualidade da cortiça associada ao crescimento e
A. Poeiras, U. Évora
densidade
- Podas em sobreiros e defesa da floresta contra
ICNF
incêndios
- A importância dos solos: caso de estudo de um
C. Alexandre, U. Évora
perfil
- Almoço livre
- Fontes de conhecimento no montado
- Barreiras da transferência de conhecimento e da
inovação no montado
- Cofee-Break
- Necessidades de conhecimento e de inovação no
montado

B. Rodríguez e M.
Fernández, U.Sevilha

Inscrição: A inscrição poderá ser realizada através do preenchimento do formulário
encontrado neste link ou através do email apcp@uevora.pt. Os participantes, aquando do
acto da inscrição, poderão escolher o Programa a que preferem assistir – A ou B.
A – Manhã: Visita orientada ao Povoamento Florestal (público em geral); Tarde: Sessão
Participada Universidade de Sevilha (dirigida a produtores e industriais do montado)
B – Manhã: Sessão Participada Universidade de Sevilha (dirigida a produtores e
industriais do montado); Tarde: Visita orientada ao Povoamento Florestal (público em
geral)

