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DESTAQUES INIAV   

Mouriscas: Oliveira do Mouchão está a ser alvo de uma ação de limpeza 

(C/ ÁUDIO)  

A milenar Oliveira do Mouchão, na freguesia de Mouriscas, concelho de 

Abrantes, está a ser objeto de uma ação de limpeza esta quinta-feira. 

O trabalho, desenvolvido pela Junta de Freguesia de Mouriscas, conta 

com o apoio do #INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária, 

#ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, #Ourogal e #EPDRA – Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. 

Foto: Jornal de Abrantes 

Fonte: Jornal de Abrantes, Jornal de Abrantes, Rádio Tágide, Rádio Antena Livre, mediotejo.net 

 

 Eventos com participação do 

INIAV 

______________________ 

 

Prevenção do Cancro Resinoso do 

Pinheiro: Ações de Demonstração 

em viveiro NOVO 

19-05-2021 

Participação INIAV. 

Viveiro florestal de Amarante 

 

Webinar "Plantas Medicinais e 

seus benefícios" NOVO 

20-05-2021 

ONLINE 

Participação de Carmo Serrano, 

Investigadora do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária 

e Veterinária (INIAV, I.P.) 

 

VI COLÓQUIO NACIONAL DA 

PRODUÇÃO DE PEQUENOS 

FRUTOS - “A sustentabilidade da 

produção de pequenos frutos 

21 e 22-05-2021 

ONLINE 

Organização do INIAV em 

colaboração com a APH) e o 

COTHN-CC. 

 

I Congresso Nacional de 

Caprinicultura NOVO 

26 a 29-05-2021 

ONLINE 

Participação de Nuno Canada, 

Presidente do INIAV na Cerimónia 

de Abertura e de João Pedro 

Estudo promove uma correta alimentação dos animais 

O projeto é liderado pela Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), que visa estudar a cadeia alimentar assente no 

conceito “Farm to Fork” (do campo ao prato). 

O “UTAD Food Allianz” foi aprovado pelo Portugal 2020, com um 

financiamento de 2,58 milhões de euros, e insere-se nos objetivos 

da “Rede Internacional de Food Chain Alliance”, composta pela UTAD e pelo Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). 

Fonte: Voz do Campo 

 

 

Artigo publicado evidencia alguns dos subprodutos agroindustriais mais 

abundantes na região Mediterrânica, como o bagaço de azeitona, batata-doce, 

capota de amêndoa e repiso de tomate, que podem constituir fontes 

importantes de nutrientes e ser utilizados na alimentação animal. 

Ttrabalho de uma equipa multidisciplinar composta pelo CEBAL, MED UEvora, 

INIAV, IP e do CIISA Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal. 

Fonte: CEBAL (facebool) 

 

 

Prevenção do Cancro Resinoso do Pinheiro: Ações de 

Demonstração em viveiro 

O Grupo Operacional Desenvolvimento de estratégias 

integradas para prevenção do cancro resinoso do pinheiro 

(+PrevCRP) encontra-se a promover um conjunto de ações de demonstração em viveiros de todo o 

país: dia 19 de maio no viveiro florestal de Amarante, dia 23 de junho no viveiro florestal de Alcácer 

do Sal e dia 14 de julho nos viveiros do Furadouro. 

Participação INIAV. 

Fonte: Voz do Campo 

 

https://www.jornaldeabrantes.pt/sociedade/mouriscas-oliveira-do-mouchao-esta-a-ser-alvo-de-uma-acao-de-limpeza-c-audio
https://www.jornaldeabrantes.pt/sociedade/mouriscas-intervencao-feita-para-aumentar-a-vitalidade-da-oliveira-do-mouchao-c-audio-e-fotos
https://radiotagide.pt/?p=3547
https://www.antenalivre.pt/cultura/mouriscas-intervencao-feita-para-aumentar-a-vitalidade-da-oliveira-do-mouchao-c-audio-e-fotos
https://www.mediotejo.net/abrantes-oliveira-do-mouchao-intervencionada-para-rejuvenescer-e-viver-mais-3-350-anos/
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.estesl.ipl.pt/agenda/webinar-plantas-medicinais-e-seus-beneficios?fbclid=IwAR3gzRDIYWaibIA8cI_H5kE0HjQAEV7A5c-AQO2S-SzmaSBZhPLvtyEj3EI
https://www.estesl.ipl.pt/agenda/webinar-plantas-medicinais-e-seus-beneficios?fbclid=IwAR3gzRDIYWaibIA8cI_H5kE0HjQAEV7A5c-AQO2S-SzmaSBZhPLvtyEj3EI
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://caprinicultura.pt/index.php/eventos/18-eventos/241-i-congresso-nacional-de-caprinicultura
https://caprinicultura.pt/index.php/eventos/18-eventos/241-i-congresso-nacional-de-caprinicultura
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://vozdocampo.pt/2021/05/07/estudo-promove-uma-correta-alimentacao-dos-animais/
https://www.facebook.com/CEBAL.Alentejo/posts/3830033327031899
https://vozdocampo.pt/2021/05/10/prevencao-do-cancro-resinoso-do-pinheiro-acoes-de-demonstracao-em-viveiro/?fbclid=IwAR2N4E4NPeCE47B-KzjkhpUxVbOoMlNOFZ4zDCwFT2wAO0Bl1sU52DOvr5Q
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Webinar “Plantas Medicinais e seus benefícios” 

Vai realizar-se no próximo dia 20 de maio, às 17h30, o 

Webinar “Plantas Medicinais e seus benefícios”, integrado no 

plano de Ação do Programa Eco-Escolas da ESTeSL para 

2020/2021. 

Participação de Carmo Serrano, Investigadora do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.). 

Fonte: Voz do Campo  

 

 

Barbas (INIAV) em "Estratégias 

para aumentar a produtividade 

caprina" 

 

Projeto CAEA-AGRI - "Sementes 

com Passado e Futuro" NOVO 

28-05-2021 

Parceria INIAV no projeto.  

Participação de Ana Maria Barata 

e de Tiago Machado (BPGV – 

INIAV) 

 

Prevenção do Cancro Resinoso do 

Pinheiro: Ações de Demonstração 

em viveiro NOVO 

23-06-2021 

Participação INIAV. 

Viveiro florestal de Alcácer do Sal 

 

Farmer's Pride International 

Conference "ENSURING DIVERSITY 

FOR FOOD AND AGRICULTURE - 

Plant genetic resources in nature 

and on-farm" NOVO 

28-06 a 01-07-2021 

ONLINE 

Organização do INIAV - Banco 

Português de Germoplasma 

Vegetal. 

 

Prevenção do Cancro Resinoso do 

Pinheiro: Ações de Demonstração 

em viveiro NOVO 

14-07-2021 

Participação INIAV. 

Viveiros do Furadouro 

 

9ª edição do Simpósio Nacional de 

Olivicultura 

(site em construção) 

25 a 27-10-2021 

INIAV, Oeiras 

Organizado pela  APH, com a 

coorganização do INIAV, IP,  

Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro,  Instituto Politécnico 

de Bragança e COTHN. 

Palestras de Horticultura 

Palestras semanais sobre temas de Horticultura, destinadas 

a alunos da Licenciatura em Agronomia da Universidade de 

Évora, mas abertas a outros interessados. 

Participação de Investigadoras do INIAV. 

Fonte: Voz do Campo 

 

 

Premium: Trigo-duro – influência da variedade e adubação fracionada na 

produção e qualidade 

As irregularidades interanuais do clima mediterrâneo têm consequências ao 

nível do ciclo vegetativo do trigo-duro e do seu potencial de produção, 

afetando em menor extensão a qualidade. A promoção desta cultura passa 

pelo aumento da estabilidade de produção, com valorização da qualidade, 

através do recurso a variedades oriundas do melhoramento genético. A 

fertilização com aplicações fracionadas contribui para aumentar a eficiência 

de utilização do azoto por parte das plantas, potenciando a qualidade do grão. 

Referência aos ensaios realizados no polo do INIAV, IP, em Elvas. 

Fonte: Vida Rural 

 

 

Premium: Valorização do sorgo na obtenção de produtos inovadores e 

sustentáveis 

... "Ao valorizar os subprodutos do sorgo, atualmente um excedente 

industrial, numa matéria-prima valorizada, é possível utilizá-los no fabrico de 

produtos naturais, a custos reduzidos. Para isso, a equipa do INIAV, IP tem 

vindo a utilizar uma tecnologia industrial já existente, o processo de 

encapsulamento e a estabilização por liofilização ou atomização, adequando 

esta tecnologia, de modo a obter corantes naturais em pó..." 

Fonte: Vida Rural 

 

 

Premium: Importância das hibridações no programa de 

melhoramento de cereais do INIAV-Elvas 

O Homem é dependente das plantas para a sua alimentação. 

Devido a essa grande importância, é natural que, desde longa 

data, se tenha preocupado em domesticar e desenvolver plantas 

mais adaptadas às suas necessidades de sobrevivência. Com os 

avanços da genética, o Melhoramento foi-se sistematizando e, hoje em dia, é considerado uma 

ciência. 

Programa de melhoramento de cereais do INIAV-Elvas. 

Fonte: Vida Rural 

 

https://vozdocampo.pt/2021/05/05/webinar-plantas-medicinais-e-seus-beneficios/?fbclid=IwAR2vFnY3ragW3cfwMDzQ51yKbTexNhIAe7OgeFYGt93nrdRxle2vfBeDgZY
https://www.flfrevista.pt/file/2021/05/sementes-apoio.pdf
https://www.flfrevista.pt/file/2021/05/sementes-apoio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/conference/
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/conference/
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/conference/
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/conference/
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/conference/
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.iniav.pt/images/Eventos/accao_demostracao.pdf?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://vozdocampo.pt/2021/05/10/palestras-de-horticultura/
https://www.vidarural.pt/cereais/trigo-duro-influencia-da-variedade-e-adubacao-fracionada-na-producao-e-qualidade/?fbclid=IwAR3Qn7Cz_7qFRqut86mB8ONQ8nCfiruMyULr7erCeVX8jjaJruteMJN3GTQ
https://www.vidarural.pt/id/valorizacao-do-sorgo-na-obtencao-de-produtos-inovadores-e-sustentaveis/?fbclid=IwAR3Qn7Cz_7qFRqut86mB8ONQ8nCfiruMyULr7erCeVX8jjaJruteMJN3GTQ
https://www.vidarural.pt/cereais/importancia-das-hibridacoes-no-programa-de-melhoramento-de-cereais-do-iniav-elvas/?fbclid=IwAR04zQyrZzwQ_f9XYjkmQFGNMMJtLXTZz-gPbL8lqCiIm-t3enbqO7tsFu4


 

 

 

Newsletter nº. 18 

14.05.2021 

Hoje iniciámos o dia no Dia do Agricultor no Iniav em 

Elvas e depois fomos conhecer um pouco da Fertiprado 

Uma iniciativa promovida pelo Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), a qual 

decorrerá no Polo de Inovação de Elvas. 

Fonte: Faça Chuva Faça Sol (facebook) 

 

 

 

 

Entrevista a Pedro Fevereiro (InnovPlantProtect)  

«Queremos ser a ponte entre a ciência mais básica e quem precisa de 

soluções no terreno» 

... Este laboratório colaborativo tem 12 associados, sendo que um 

deles é o INIAV e outro é o Município de Elvas e estabeleceu-se um 

acordo para reestruturar parte do edifício principal da antiga Estação 

de Melhoramento de Plantas para aí se criarem laboratórios modernos 

e condições adequadas para receber o InPP, o que deverá acontecer 

em meados de Julho. Neste momento, estamos em condições 

provisórias, mas já estamos a trabalhar... 

Fonte: Frutas, legumes e flores 

 

 

Conheça melhor o Grupo Operacional Oleocolza.. 

Parceria INIAV. 

Fonte: ANPOC - Associação Nacional de Produtores de 

Cereais (facebook) 

 

 

 

 

 

 

12ª Informação do GT Estenfiliose 2021 de 05.05.2021 

O INIAV, I.P. é o coordenador do GT Estenfiliose 

Fonte: INIAV, Voz do Campo 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DO AGRICULTOR - 12 de Maio 

A Revista Frutas, legumes e flores saúda a iniciativa do INIAV. 

Fonte: Frutas e Legumes (facebook) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/facachuvafacasol/posts/3911090968940560
https://www.flfrevista.pt/file/2021/05/FLF-219_entrevista_InnovPlantProtect.pdf?fbclid=IwAR05QOYwz8gvLy02nIEXQXIUxMqk2pz1c5ukAoB3GGczA9v9FdLZznSVN5Y
https://www.facebook.com/anpoc.associacao/posts/2304656289670937
https://www.facebook.com/anpoc.associacao/posts/2304656289670937
https://www.iniav.pt/images/Estenfiliose/2021/12_Informacao_05_05_2021.pdf?fbclid=IwAR3MelP4S9jPkByS-Yb2keCxzAyfMobu1nJqWsw-JxqnnpGDZR3vspU3U2E
https://vozdocampo.pt/2021/05/09/12a-informacao-do-gt-estenfiliose-de-5-de-maio-de-2021/?fbclid=IwAR0wopbA7dMW0Gs0D6CJ6JZgTBnjR6CkQm8B-ZiVwK_o8K-jN0lklHuOhtQ
https://www.facebook.com/FrutasLegumesEFlores/posts/3977558312328315
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Dia do Agricultor 2021 – uma lufada de ar fresco que juntou 

Investigação, Produção, Indústria e Distribuição 

A Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, 

Oleaginosas e Cereais (ANPOC) juntou-se esta quarta-feira, 

dia 12 de maio, ao INIAV para, em conjunto, organizarem 

mais um Dia do Agricultor. 

Num formato diferente, ainda sofrendo as limitações que a pandemia impõe, INIAV e ANPOC 

reuniram Investigação, Produção, Indústria e Distribuição para mostrar o que de melhor se faz em 

Portugal, quer ao nível da inovação, quer ao nível da valorização da produção portuguesa. 

Fonte: Agroportal 

 

 

PUBLICAÇÕES INIAV 

Fundamental Principles of Environmental Physics (livro)  

Fonte:  Springer Nature  

Autor/Autores:  Abel Rodrigues (INIAV), Raul Albuquerque,  Sardinha, Gabriel Pita 
 

 

  

 

ARTIGOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS – INIAV 

Mesa redonda: Resultados durante a execução do Grupo Operacional CompetitiveSouthBerries  

Fonte:   Frutas, legumes e flores (Grande Plano)  

Autor/Autores:   Pedro Brás Oliveira (INIAV) 

 
 

 

 

 

  

https://www.agroportal.pt/dia-do-agricultor-2021-uma-lufada-de-ar-fresco-que-juntou-investigacao-producao-industria-e-distribuicao/?fbclid=IwAR2X5Ub556l9ggs8DIru3cELApnSQy1JkMVWcudxC7K4Bc0PawBG9GBC-x0
https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-030-69025-0?fbclid=IwAR3nGRHqIIAQ6RPwYMxPoNk9iApkkXdv1SU2dADlZ7JCZ3ll8MNCwBPUzm4#authorsandaffiliationsbook
https://www.flfrevista.pt/file/2021/05/FLF-219_grande-plano_parte-5.pdf

