
 

II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos

Escola Profissional Agrícola Conde São Bento 

A Tberries nature flavours volta a reunir alguns dos principais players

cultura do Mirtilo na II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos a decorrer nos dias 28, 29 e 30 de Março de 2014

Santo Tirso. 

Este evento, dirigido a Técnicos e Empresários Agríc

melhores tecnologias de produção de mirtilos, devidamente adaptadas às nossas condições edafo

participantes com o know-how necessário à correta insta

Os Oradores convidados são reputados técnicos e investigadores sobre a cultura do mirtilo, com destaque para o Eng.º Lopes d

Fonseca, ex técnico do INIAV que acompanhou a introdução da

adquiridos ao longo de décadas de trabalho

real situação da instalação da cultura em Portuga

de Oliveira terá oportunidade de partilhar com os participantes a sua visão holística sobre toda a fileira, as principais oportunidades e

estrangulamentos, abordando as principais cu

Tadeu Alves da Agroinvest, Eng,º Nélson Antunes da Berrysmart, Eng.ª Anne Bournot da Mirtisul

Mata, irão abordar as questões relacionadas com a instalação da cultura do mirtilo, a sua adaptação às diferentes regiões do 

forma como devemos gerir pomares com dimensões tão díspares, que podem ser de 1 ha no Minh

modo de produção biológico em Grândola ou a produção comercial em vaso. 

Mathieeu Billotte da Multibaies, vai dar a conhecer as mais recentes cultivares que se podem adaptar às características edafo

do nosso país, e que face aos trabalhos desenvolvidos, podem aumentar a produtividade dos novos pomares a instalar.

O Professor Rui Machado da Univ. Évora

fertilização, enquanto que a Dr.ª Célia Mateus 

cultura. A Eng.ª Tatiana Matos da Tberries nature flavours irá abordar as questões relacionadas com a implementação da GlobalGAP 

em plantações de pequenos frutos e a Eng.ª Liliana Perestrelo da Naturalfa, vai 

agrícolas, com destaque para a Produção Integrada,

ferramentas na gestão quotidiana de um pomar.

O mercado do mirtilo nacional vai ser dado a conhecer 

Factor, uma das principais empresas responsáveis pelo escoamento dos pequenos frutos produzidos 

quais as exigências do mercado de exportação e 

produção. A Eng.ª Odete Gonçalves da 

Machado da Bfruit, empresa dedicada à comercialização de pequenos frutos, ter

pelas quais se norteiam as diferentes entidades e 

O Professor Rui Dias do IPAM irá falar sobre as 

produção, com vista à sua valorização no mercado

mercado dos pequenos frutos, que constituirá sem dúvida, uma opção válida para parte da produção da generalidade das exploraç

A manhã do dia 30 de março contempla a visita aos pomares da Tberries nature flavours em Santo Tirso e da Sílvia Alm

Famalicão. 

Em suma, a II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos reúne um leque alargado de técnicos e especialistas em 

pequenos frutos que pretendem contribuir para a organização da fileira e melhorar a qualidade geral dos frutos a pro

próximo. 

Mais informações e inscrições através dos contactos 

Parceiros:    

 

II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos

28, 29 e 30 | Março | 2014 

Escola Profissional Agrícola Conde São Bento | Santo Tirso

A Tberries nature flavours volta a reunir alguns dos principais players da fileira dos pequenos frutos, com especial destaque para a 

cultura do Mirtilo na II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos a decorrer nos dias 28, 29 e 30 de Março de 2014

, dirigido a Técnicos e Empresários Agrícolas, pretende transmitir conhecimentos técnico-científicos relacionados com as 

melhores tecnologias de produção de mirtilos, devidamente adaptadas às nossas condições edafo-climáticas, 

how necessário à correta instalação e gestão de pomares de mirtilos. 

Oradores convidados são reputados técnicos e investigadores sobre a cultura do mirtilo, com destaque para o Eng.º Lopes d

que acompanhou a introdução da cultura do mirtilo em Portugal e que irá partilhar os conhecimentos 

adquiridos ao longo de décadas de trabalho. O Eng.º José Rocha Fernandes e a Eng.ª Luísa Hipólito da DRAPN, vão dar a conhecer a 

real situação da instalação da cultura em Portugal, com especial destaque para as regiões abrangidas pela DRAPN

terá oportunidade de partilhar com os participantes a sua visão holística sobre toda a fileira, as principais oportunidades e

s principais cultivares utilizadas no nosso país, técnicas culturais e produtividades.

Eng,º Nélson Antunes da Berrysmart, Eng.ª Anne Bournot da Mirtisul e a Manuela Marques do Vale da 

Mata, irão abordar as questões relacionadas com a instalação da cultura do mirtilo, a sua adaptação às diferentes regiões do 

forma como devemos gerir pomares com dimensões tão díspares, que podem ser de 1 ha no Minho, 60 ha na Idanha a Nova , 14 ha em 

modo de produção biológico em Grândola ou a produção comercial em vaso.  

Mathieeu Billotte da Multibaies, vai dar a conhecer as mais recentes cultivares que se podem adaptar às características edafo

desenvolvidos, podem aumentar a produtividade dos novos pomares a instalar.

Professor Rui Machado da Univ. Évora | ICAAM irá abordar dois temas fulcrais na produção de mirtios, o sistema de rega e a 

a Dr.ª Célia Mateus e o Eng.º Eugénio Diogo do INIAV vão falar sobre as principais pragas e doenças 

A Eng.ª Tatiana Matos da Tberries nature flavours irá abordar as questões relacionadas com a implementação da GlobalGAP 

Eng.ª Liliana Perestrelo da Naturalfa, vai falar sobre as diferentes certificações de produtos 

taque para a Produção Integrada, Agricultura Biológica e GlobalGAP e quais as principais implicações destas 

gestão quotidiana de um pomar. 

dado a conhecer pelo Eng.º Bernardo Madeira da Agrotec, e a Eng.ª Adelina Freitas da Fresh 

Factor, uma das principais empresas responsáveis pelo escoamento dos pequenos frutos produzidos em Portugal, vai dar a conhecer 

ncias do mercado de exportação e de que forma é que o produtor se deve organizar para garantir a otimização da sua 

A Eng.ª Odete Gonçalves da Naturbaga – Associação Nacional de Produtores e Pequenos Frutos, 

Machado da Bfruit, empresa dedicada à comercialização de pequenos frutos, terão oportunidade de dar a conhecer as linhas mestras 

m as diferentes entidades e quais as vantagens para os seus associados. 

sobre as as diferentes estratégias que os produtores poderão adotar para a utilização de parte da 

no mercado e a Eng.ª Anabela Doreta da Agroaguiar irá dar a conhecer a mais recente 

mercado dos pequenos frutos, que constituirá sem dúvida, uma opção válida para parte da produção da generalidade das exploraç

A manhã do dia 30 de março contempla a visita aos pomares da Tberries nature flavours em Santo Tirso e da Sílvia Alm

Em suma, a II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos reúne um leque alargado de técnicos e especialistas em 

pequenos frutos que pretendem contribuir para a organização da fileira e melhorar a qualidade geral dos frutos a pro

Mais informações e inscrições através dos contactos geral.tberries@gmail.com ou 968 258 561. 
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Mathieeu Billotte da Multibaies, vai dar a conhecer as mais recentes cultivares que se podem adaptar às características edafo-climáticas 

desenvolvidos, podem aumentar a produtividade dos novos pomares a instalar. 

irá abordar dois temas fulcrais na produção de mirtios, o sistema de rega e a 

as principais pragas e doenças da 

A Eng.ª Tatiana Matos da Tberries nature flavours irá abordar as questões relacionadas com a implementação da GlobalGAP 

as diferentes certificações de produtos 

principais implicações destas 

Eng.ª Adelina Freitas da Fresh 

em Portugal, vai dar a conhecer 

de que forma é que o produtor se deve organizar para garantir a otimização da sua 

rutos, e a Eng.ª Fernanda 

de dar a conhecer as linhas mestras 

as diferentes estratégias que os produtores poderão adotar para a utilização de parte da 

irá dar a conhecer a mais recente aposta no 

mercado dos pequenos frutos, que constituirá sem dúvida, uma opção válida para parte da produção da generalidade das explorações. 

A manhã do dia 30 de março contempla a visita aos pomares da Tberries nature flavours em Santo Tirso e da Sílvia Almeida em 

Em suma, a II Edição da Formação Avançada em Produção de Mirtilos reúne um leque alargado de técnicos e especialistas em 

pequenos frutos que pretendem contribuir para a organização da fileira e melhorar a qualidade geral dos frutos a produzir num futuro 


