Curso
Investimento na Cultura do Amendoal (5ªedição)
Enquadramento do Curso:
Após a realização de 4 edições do curso de “Investimento na cultura do Amendoal” em Alfandega da Fé, Évora, Ferreira do
Alentejo e Alpiarça, pretendemos realizar nova ação de formação em Ferreira do Alentejo, enquadrada na “Feira Nacional da
Água e do Regadio”, dando resposta a novas solicitações dos técnicos e investidores desta região.
Face à crescente procura mundial por miolo de amêndoa e as condições ímpares que Portugal possui para a exploração do
amendoal em regime intensivo e superintensivo, o desenvolvimento de ações de formação e informação de técnicos e potenciais investidores é uma das vias para a adesão ao investimento nesta cultura.
Forma de Organização e Metodologia:
A ação de formação integra uma componente técnica com a participação de dois técnicos especialistas nos sistemas intensivo e superintensivo e uma componente de análise financeira, a cargo do formador especialista na elaboração e avaliação de
projetos. Nesta edição serão realizadas duas visitas de estudo a Amendoais Superintensivo e Intensivo (concelho de Ferreira
do Alentejo e Beja) e dois estudos de caso do concelho de Évora. Na sessão técnica e nas visitas de estudo os formandos irão
levantar a informação técnica e financeira de suporte à elaboração do projeto em sala.

Duração e Horário:

Local: Ninho de Empresas

Preço: 180,00 € | 160,00 € (Associados do

16 horas | das 9H30 às 18H30

de Ferreira do Alentejo

Forum Florestal e das entidades parceiras)

Data: 26 e 27 de Junho

Entidades parceiras:

Formadores:

 Município de Ferreira do Alentejo/Ninho de Em-

 Pedro Mota – Consultor especialista em análise de

projetos de investimento agrário.

presas de Ferreira do Alentejo.
 ABORO - Associação de Beneficiários da O. de Re-

 Manuel López - Delegado Comercial em Portugal e

Andaluzia da Empresa Agromillora Iberia.

ga Odivelas.
 AABA -Associação dos Agricultores do Baixo-

 Pedro Branco - Diretor Técnico e Planeamento

para a Área Agrícola do Grupo Joselito.

Alentejo.
 CNCFS - Centro Nacional de Competências dos

Frutos Secos.

Apoios:
 AGROMILLORA IBERIA
Link para inscrição: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=26&accao=126

Contatos: 963 434 307

Organização:

E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com

Em parceria com:

www.forumflorestal.pt

Investimento na Cultura do Amendoal (5ªedição)
Conteúdos Programáticos :
 Sistemas Intensivo e Superintensivo:
 Visita de estudo: Amendoal (100 ha) em sistema Superintensivo (a sul de Beja).

- Objetivos e componentes do modelo
- Porta-enxertos
- Novas variedades
- Preparação do terreno
- Sistema de condução e poda
- Desenho da plantação
- Evolução da plantação
- Rega
- Poda
- Colheita
- Produções e custos estimados

 Visita de estudo: Amendoal em sistema Intensivo no concelho de Ferreira do Alentejo.
 Análise de rentabilidade nos sistemas intensivo e superintensivo:
- Elaboração de contas de cultura para cada um dos
sistemas culturais.
- Cálculo da viabilidade económica e financeira.

(Manuel López Ostos | Joana Pires)

(Pedro Mota)

Formador: Manuel López Ostos

Formador: António Pedro Mota

Licenciado em Engenharia Agronómica. Delegado Comercial
em Portugal e Andaluzia da Empresa Agromillora Iberia, há
mais de 10 anos. Esta empresa, com sede em Barcelona, iniciou a sua atividade em 1986, sendo hoje uma entidade de referência a nível mundial na produção de plantas e em Know-how
técnico, hoje conta com laboratórios especializados em micropropagação e propagação in vitro. Manuel López tem efetuado
um percurso muito enriquecedor na cultura do amendoal superintensivo, sendo um reputado especialista a nível internacional.

Licenciado em Engenharia Zootécnica e Mestrado em Apoios
Financeiros ao Investimento nas Explorações Agrícolas em
Portugal pela Universidade de Évora. Foi 23 anos técnico do
IFADAP e DRAN na avaliação e análise de projetos. Experiência como formador em várias entidades formadoras, quer a
agricultores nas áreas dos incentivos nacionais e comunitários quer a técnicos nas áreas da Politica Agrícola e na elaboração de projetos no âmbito da agricultura e pecuária. Durante 17 anos foi técnico de grau II na Unidade de Incentivos
da Região de Entre Douro e Minho no IFADAP na análise
técnica, económica e financeira de projetos de investimento
na agricultura e pecuária dos programas PAMAF, AGRO e
VITIS.
Durante 7 anos foi técnico superior na divisão de avaliação e
análise de projetos em Braga, na análise técnica, económica
e financeira de projetos de investimento na agricultura, pecuária e agroindústrias financiados pelo PRODER, acompanhamento e controlo dos financiamentos e pagamentos,
emissão de pareceres técnicos e económicos. Atualmente
exerce atividade de consultor, formador e projetista nesta
área.
Foi o formador das 13 edições do curso de “Elaboração de
Projetos de Investimento Agrário” (EPIA), para técnicos, tendo obtido a avaliação de 4,6 valores na escala de 1 a 5.

Formador: Pedro Branco

Formação em Engenharia Agronómica e Pós -Graduação em
Economia Agrícola bem como formação internacional em Alta
Gestão. 20 anos de experiência de Direcção Técnica, Planeamento e Gestão ao nível Agro-Florestal de empresas de referencia a nível nacional. Atualmente desempenho as funções

Média das Avaliações nas anteriores ações:

Aprendizagem; Programa; Coordenação
Cumprimento dos Objectivos e Aprendizagem
Motivação e Participação
Utilidade dos Conteúdos da Ação
Organização da Ação
Duração da Ação
Materiais Pedagógicos
Apoio da Coordenação
Satisfação Global da Ação
Média Global (Curso)
Desempenho dos Formadores:
Linguagem
Domínio do assunto
Relacionamento com os formandos
Exercícios e Atividades Práticas
Média Global (Formadores)

Média
4,15
4,47
4,48
4,16
3,63
4,01
4,54
4,21
4,21

Esta ação está integrada na Feira Nacional da Água e do Regadio:

4,35
4,46
4,37
4,01
4,30

Contatos: 963 434 307 | E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com | www.forumflorestal.pt
Link para inscrição: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=26&accao=126

