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DESTAQUES INIAV 

 

  

O míldio é um problema grave na produção de 

rúcula selvagem (Diplotaxis tenuifolia L.) 

A alimentação saudável, na qual se inclui a dieta 

mediterrânica, é cada vez mais adotada pelos 

consumidores pela sua associação ao consumo 

de alimentos benéficos para a saúde e menos 

processados, como os produtos hortícolas 

frescos.  

Autoria de vários investigadores do INIAV. 

Fonte: Voz do Campo 

 

 Eventos com participação 

do INIAV 

______________________ 

Farmer's Pride International 

Conference "ENSURING DIVERSITY 

FOR FOOD AND AGRICULTURE - 

Plant genetic resources in nature 

and on-farm"  

28-06 a 01-07-2021 

ONLINE 

Organização do INIAV - Banco 

Português de Germoplasma 

Vegetal. 

 

Congresso Nacional dos Recursos 

Silvestres - "Do Laboratório ao 

Mercado: Casos de Sucesso"  

29-06-2021 

ONLINE 

Participação do INIAV. 

 

Webinar CCRES: 1 Fileira dos 

Cogumelos - o presente e o 

futuro!  

01-07-2021 

ONLINE 

Moderador: Cristina Ramos 

(INIAV)  

 

Oligonucleotide Technologies and 

Therapeutics@Portugal – 

OTP2021  

08 e 09-07-2021 

ONLINE 

Participação de Carina Almeida 

(dia 3).  

Webinar: 2.º Workshop SANAS “Segurança 

Alimentar, Nutrição Animal e Sustentabilidade” – 13 

de julho 

No dia 13 de julho, num formato de webinar, 

realiza-se o 2º Workshop SANAS com a 

apresentação dos trabalhos deste Projeto: a 

elaboração de mais dois Manuais (Código de Boas 

Práticas de Fabrico e Substâncias Indesejáveis), as 

Fichas Técnicas relativas a matérias-primas importantes para a indústria e um Estudo da CONSULAI 

na Região do Alentejo 

Fonte: INIAV, Agroportal 

 

 

ESAE e IPP dão cartas em mostra de inovação com 

ministros da agricultura da União Europeia 

Uma mostra de inovação agrícola, na Companhia 

das Lezírias, onde estiveram os ministros de 

agricultura de todos os estados-membros da União 

Europeia, pôs em evidência o papel do Centro de 

Competências InnovTechAgro, um projecto 

liderado pelo professor Luís Alcino da Conceição, da 

Escola Superior Agrária de Elvas. 

O ISOmap Forragem, além de envolver o IPP teve também a coordenação do Pólo de Elvas do 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. 

Fonte: Linhas de Elvas 

 

 

 

https://vozdocampo.pt/2021/06/19/o-mildio-e-um-problema-grave-na-producao-de-rucula-selvagem-diplotaxis-tenuifolia-l/
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.ccres.pt/post/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres
https://www.ccres.pt/post/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres
https://www.ccres.pt/post/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1607-webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1607-webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1607-webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.i3s.up.pt/event?v=127
https://www.i3s.up.pt/event?v=127
https://www.i3s.up.pt/event?v=127
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1603-2-workshop-sanas-seguranca-alimentar-nutricao-animal-e-sustentabilidade
https://www.agroportal.pt/webinar-2-o-workshop-sanas-seguranca-alimentar-nutricao-animal-e-sustentabilidade-13-de-julho/
https://linhasdeelvas.pt/2021/06/19/esae-e-ipp-dao-cartas-em-mostra-de-inovacao-com-ministros-da-agricultura-da-uniao-europeia/
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Congresso Nacional dos Recursos Silvestres 

Do laboratório ao mercado, será o mote do Congresso 

Nacional dos Recursos Silvestres que vai realizar-se no 

dia 29 de junho, pelas 14h, em formato online. 

Este evento vai reunir em painéis temáticos, 

diferentes casos de sucesso nas diversas fileiras dos 

recursos silvestres, como são os casos do cogumelo, medronho e figo da índia. 

Fonte: INIAV, Voz do Campo, O Atual, Rádio Campanário, Agrotec, Agroportal 

 

 2.º Workshop SANAS - “Segurança 

Alimentar, Nutrição Animal e 

Sustentabilidade”  

13-07-2021 

Colaboração do INIAV. 

Participação de Olga Moreira, 

INIAV 

ONLINE 

 

Prevenção do Cancro Resinoso do 

Pinheiro: Ações de Demonstração 

em viveiro  

14-07-2021 

Participação INIAV. 

Viveiros do Furadouro 

 

FICA - Festival Internacional de 

Ciência 2021  

12 a 17-10-2021 

Parceria INIAV. 

Palácio do Marquês de Pombal, 

Oeiras 

 

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. 

 

O Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça 

lançou a APP – Cartografia de Aptidão para o Sobreiro 

no dia do combate mundial à desertificação e à seca. 

Os índices de qualidade que suportam esta APP 

tiveram origem num modelo desenvolvido no CEF, 

sob a coordenação de Joana Paulo, que contou com a 

participação de vários investigadores do CEF e um 

investigador do INIAV, IP. 

Fonte: CEF - Centro de Estudos Florestais (facebook) 

 

 

Formas de condução de Amendoal em sistema 

Superintensivo – Um caso de estudo 

A amêndoa é um dos produtos que mais tem 

contribuído para a expansão do mercado nacional 

dos frutos secos. Aliado às boas condições 

ecológicas que Portugal oferece para a produção de 

amêndoa, a introdução do regadio e o 

desenvolvimento de novas cultivares e porta-enxertos mais adaptados à intensificação da cultura 

influenciaram o aumento da área plantada.  

Autoria: Filipa Queirós (INIAV) e Rui de Sousa (INIAV). 

Fonte: Agroportal 

 

 

Vinha pode ajudar Pampilhosa da Serra face às 

alterações climáticas 

A proposta teve acompanhamento técnico do 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária e do Instituto da Vinha e do Vinho. 

Foto: Agroportal 

Fonte: País ao Minuto, Notícias de Coimbra, 

Agroportal, Rádio Condestável 

 

 

Webinar CCRES: “A Fileira dos Cogumelos: o 

presente e o futuro!” 

O segundo painel "Inovação e economia circular na 

fileira dos cogumelos", terá como moderadora, 

Cristina Ramos, investigadora do INIAV. 

Fonte: INIAV, Voz do Campo, Agroportal 

 

 

 

https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1604-congresso-nacional-dos-recursos-silvestres-do-laboratorio-ao-mercado-casos-de-sucesso
https://vozdocampo.pt/2021/06/20/congresso-nacional-dos-recursos-silvestrescongresso-nacional-dos-recursos-silvestres/?fbclid=IwAR1QoQN3BPXFp8E0tYwcIj2CMasGfcWbjTvtVNBrYCvJZsGR-2cRsJo7buk
https://www.oatual.pt/noticias/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres-a-29-de-junho
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres-em-formato-online-inscreva-se-aqui
http://www.agrotec.pt/noticias/congresso-nacional-dos-recursos-silvestres-do-laboratorio-ao-mercado-casos-de-sucesso/
https://www.agroportal.pt/webinar-congresso-nacional-dos-recursos-silvestres-do-laboratorio-ao-mercado-casos-de-sucesso-29-de-junho/
https://www.iaca.pt/eventos-2-workshop-sanas/
https://www.iaca.pt/eventos-2-workshop-sanas/
https://www.iaca.pt/eventos-2-workshop-sanas/
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://www.fica.pt/
https://www.fica.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://www.youtube.com/watch?v=sQBhrNwzZUE
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://www.facebook.com/centrodeestudosflorestais/posts/5970257926319431
https://www.agroportal.pt/formas-de-conducao-de-amendoal-em-sistema-superintensivo-um-caso-de-estudo/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1779599/vinha-pode-ajudar-pampilhosa-da-serra-face-as-alteracoes-climaticas
https://www.noticiasdecoimbra.pt/vinha-pode-ajudar-pampilhosa-da-serra-face-as-alteracoes-climaticas/
https://www.agroportal.pt/incendios-vinha-pode-ajudar-pampilhosa-da-serra-face-as-alteracoes-climaticas/
https://radiocondestavel.pt/noticias/pampilhosa-da-serra-vinha-podera-vir-a-ser-imagem-nas-encostas-do-zezere/
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1607-webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro
https://vozdocampo.pt/2021/06/17/webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro/?fbclid=IwAR0--eLzfsEt-H_9xJYL-cjIjLF962W8YS_xoG2-ltFKbvJ4UxGXFR9g74o
https://www.agroportal.pt/webinar-ccres-a-fileira-dos-cogumelos-o-presente-e-o-futuro-1-de-julho/
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Ministra da Agricultura anuncia pagamentos 

ligados ao setor dos cereais 

Este Clube informal, a funcionar sob os auspícios 

da Associação Nacional de Produtores de 

Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC) e 

presidido por Fernando Carpinteiro Albino, 

associa Organizações de Produtores (Cersul, 

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, Cooperativa Agrícola de Beringel, Globalqueva e Procereais), 

Organizações socioprofissionais do setor (ANPOC e ANPROMIS), Investigação (INIAV e IPBEJA), e os 

principais representantes da indústria de moagem e semolaria (Germen/Ceres, Cerealis, Fábricas 

Lusitana e Insular); e da indústria cervejeira (Sociedade Central de Cervejas e Maltibérica/Super Bock 

Group). 

Fonte: Agriterra, Agricultura e Mar Actual, Vida Rural 

 

 

Novas estratégias de integração sustentáveis que garantam a qualidade e segurança na fileira do 

milho nacional 

O Grupo Operacional QUALIMILHO é uma parceria 

da ANPROMIS e da AGROMAIS com o Instituto 

Nacional de Investigação Agrária (INIAV), o 

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e cinco 

agricultores da região da Golegã, com o propósito 

de identificar os fungos potencialmente produtores 

de micotoxinas, desenvolver soluções que limitem a 

presença desses fungos e, em paralelo, implementar um sistema de monitorização de temperatura 

e teor de humidade, em todas as fases da cadeia de produção do milho. 

Fonte: Agriterra 

 

 

Avaliação agronómica de genótipos de castanheiro selecionados do 

programa de melhoramento genético para a resistência à tinta (Artigo 

exclusivo para utilizadores registados) 

Genótipos selecionados do programa de melhoramento genético de 

castanheiro para a resistência à doença da tinta foram 

micropropagados e transferidos para o campo. 

Autores: Patrícia Fernandes (INIAV), Andreia Amaral (INIAV), Belén 

Colavolpe (INIAV), António Pereira e Rita Lourenço Costa (INIAV). 

Fonte: Vida Rural 

 

 

 

Parceria para a valorização dos recursos micológicos. Silarca – Festival 

do cogumelo (Artigo exclusivo para utilizadores registados) 

O conhecimento científico aliado à tradição marcam a apanha de 

cogumelos, a sua certificação e o prazer de os degustar em segurança, 

durante o Silarca – Festival do Cogumelo. 

Autores: Helena Machado (INIAV), Maria João Barrento (INIAV), Maria 

José Bastidas e Maria Lucília Simão 

Fonte: Vida Rural 

 

 

https://www.agriterra.pt/Artigos/354382-Ministra-da-Agricultura-anuncia-pagamentos-ligados-ao-setor-dos-cereais.html
https://agriculturaemar.com/ministra-da-agricultura-ao-clube-portugues-dos-cereais-estamos-confiantes-que-vamos-ter-o-acordo-fechado-para-a-reforma-da-pac-ainda-este-mes/
https://www.vidarural.pt/producao/ministra-da-agricultura-anuncia-pagamentos-ligados-para-os-cereais/
https://www.agriterra.pt/Artigos/350596-NOVAS-ESTRATEGIAS-DE-INTEGRACAO-SUSTENTAVEIS-QUE-GARANTAM-A-QUALIDADE-E-SEGURANCA-NA.html
https://www.vidarural.pt/id/avaliacao-agronomica-de-genotipos-de-castanheiro-selecionados-do-programa-de-melhoramento-genetico-para-a-resistencia-a-tinta/
https://www.vidarural.pt/cogumelos/parceria-para-a-valorizacao-dos-recursos-micologicos-silarca-festival-do-cogumelo/
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18ª Informação do GT Estenfiliose  

Disponível a 18ª Informação do GT Estenfiliose de 16 

de junho de 2021. 

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

Fonte: INIAV, Voz do Campo 

 

 

 

 

Politécnico de Portalegre acolhe peritos e agricultores do setor das Plantas Aromáticas e Medicinais 

No próximo dia 28 de junho, segunda-feira, decorrerá 

em Elvas uma reunião do projeto Coop4PAM (Cooperar 

para crescer no sector das plantas aromáticas e 

medicinais), assim como uma ação de demonstração, 

cujo programa contemplará uma visita aos campos de 

ensaio situados no INIAV Elvas (ex-Estação Nacional de 

Melhoramento de Plantas), visita ao viveiro de plantas 

das instalações da ESAE/IPP e uma reunião de coordenação do projeto. No evento participarão 

membros do projeto e agricultores envolvidos no mesmo. 

Fonte: Voz do Campo, Agroportal, Escola Superior Agrária de Elvas, Rádio Campanário 

 

 

Elvas: InnovPlantProject distinguido com prémio a 

nível nacional 

A equipa científica que trabalha no InnovPlantProtect, 

no Pólo de Elvas do Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Científica (INIAV), foi distinguida com o 

prémio da “Vida Rural”, na categoria de 

“Investimento que Marca”, que genericamente 

distingue o investimento mais relevante no último ano 

no setor agrícola e agroindustrial. 

Fonte: Rádio Campanário, Jornal Alto Alentejo 

 

 

ARTIGOS EM REVISTAS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA – INIAV   
 

 

Development and Validation of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Diagnostic Method to 

Detect the Quarantine Potato Pale Cyst Nematode, Globodera pallida 

Fonte: Pathogens 

Autor/Autores: Maria João Camacho (INIAV), Maria L. Inácio (INIAV), Manuel Mota and Eugénia de 

Andrade (INIAV) 
 

  

ARTIGOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS – INIAV   

 

FORMAS DE CONDUÇÃO DE AMENDOAL EM SISTEMA SUPERINTENSIVO – UM CASO DE ESTUDO 

Fonte: VIDA RURAL 

Autor/Autores: Filipa Queirós (INIAV) e Rui de Sousa (INIAV) 

 

  

https://www.iniav.pt/images/Estenfiliose/2021/18_Informacao_16_06_2021.pdf
https://vozdocampo.pt/2021/06/22/disponivel-a-18a-informacao-do-gt-estenfiliose-de-16-de-junho-de-2021/?fbclid=IwAR11Jxq79Xvbf11qCJwTmbMO3FG7DxKetMJVgBSimv1JRSXLGnvNCiOApqc
https://vozdocampo.pt/2021/06/21/politecnico-de-portalegre-acolhe-peritos-e-agricultores-do-setor-das-plantas-aromaticas-e-medicinais/?fbclid=IwAR0IJqJcfIk355MbTEblpS9CgoBqowPE3LWcM-xUtHFPP7Nmm21BgmzXqAQ
https://www.agroportal.pt/politecnico-de-portalegre-acolhe-peritos-e-agricultores-do-setor-das-plantas-aromaticas-e-medicinais/
https://www.esaelvas.pt/pt/2021/06/23/reuniao-do-projeto-coop4pam-reune-peritos-e-agricultores-do-setor-das-plantas-aromaticas-e-medicinais/
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/elvas-recebera-peritos-e-agricultores-do-setor-das-plantas-aromaticas-e-medicinais-saiba-tudo-aqui
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/elvas-innovplantproject-distinguido-com-premio-a-nivel-nacional
https://jornalaltoalentejo.sapo.pt/terra-a-terra/elvas/6618/innovplantproject-distinguido-com-premio-a-nivel-nacional/
https://www.mdpi.com/2076-0817/10/6/744
https://www.iniav.pt/images/publicacoes/2021/Formas_de_conducao_de_amendoal_em_sistema_superintensivo.pdf
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AVALIAÇÃO AGRONÓMICA DE GENÓTIPOS DE CASTANHEIRO SELECIONADOS DO PROGRAMA DE 

MELHORAMENTO GENÉTICO PARA A RESISTÊNCIA À TINTA 

Fonte: VIDA RURAL 

Autor/Autores: Patrícia Fernandes (INIAV), Andreia Amaral (INIAV), Belén Colavolpe (INIAV),  

António Pereira e Rita Lourenço Costa (INIAV) 

  

https://www.iniav.pt/images/publicacoes/2021/Avaliacao_de_genotipos_de_castanheiro_selecionados_para_a_resistencia_a_tinta.pdf

