Curso
“Investimento na Cultura do Medronho” - 3ª Edição
HORÁRIO:
Das 9:30 às
18:30

DATA:

10 e 11 de
Agosto
LOCAL:

Escola Básica de
Saboia
Rua da Escola
7665-835 SaboiaOdemira

FORMADORES:
 Filomena Gomes - Docente da Escola Superior Agrária de Coimbra

ENQUADRAMENTO
DO CURSO:

Após a realização de duas edições do
curso “Investimentos na cultura do medronho” na Região Centro (Proença a Nova e
Sertã) disponibilizamos agora esta formação na
Região Sul (Odemira).
O estado atual do conhecimento, investigação
e inovação sobre a cultura do medronheiro em
regime de pomar, conservação e processamento do medronho em fresco e desidratado tem
aumentado o interesse desta cultura quer junto dos projetistas, quer dos atuais e potenciais
investidores.

 Ludovina Galego - Docente da Universidade do Algarve
 Carlos Fonseca - Cooperativa Portuguesa de Medronho
 Pedro Mota – Consultor especialista em análise de projetos de
investimento agrário.

PREÇO:

Inscrições até
07/08/2017

Valor a confirmar após
fecho da campanha de
Patrocínios.

Conteúdos Programáticos:
 A Cultura do Medronheiro:

- Variedades/Clones
- Preparação do terreno
- Sistema de condução e poda
- Desenho e Evolução da plantação
- Fertilizações, Rega e Poda
- Pragas e doenças
- Colheita e processamento
- Produções e custos estimados

 Comercialização (Carlos Fonseca)
 Novas tecnologias na transformação e destilação

do Medronho (Ludovina Galego).
 Visita de estudo a duas plantações de medronho.
 Análise de rentabilidade (Pedro Mota)

- Elaboração da conta de cultura.
- Cálculo da viabilidade económica e financeira.

(Filomena Gomes |Filipe Melo)
Contatos: 963 434 307 | E.mail: formacao.forumflorestal@gmail.com | www.forumflorestal.pt
Organização:

Em parceria com:

Curso
“Investimento na Cultura do Medronho” - 3ª Edição
Visita de Estudo 1:
 Pomar de Medronheiro tradicional (recuperado)

XXXXXXXXXXXXXXXX

Visita de Estudo 2:
Plantação de pomar de medronheiros com clones e em
sistema de sequeiro (Sr. António Carlos, São Luís - Odemira).

Equipa Pedagógica:
Formadora: Filomena Gomes

Formador: António Pedro Mota

Docente na Escola Superior Agrária de Coimbra/Politécnico de Coimbra, Licenciada em Silvicultura com mestrado e doutoramento em
Biologia Vegetal. Iniciou a carreira profissional na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco como docente na área de Solos e Fertilidade (1982-85). Desde de 1985 a 95 trabalhou na área de melhoramento florestal e propagação de plantas na Portucel Florestal. Desde
1995 trabalha na ESAC como docente no Departamento Florestal e
nos cursos da ESAC associados à Floresta e à Biotecnologia. Desde
2005 tem trabalhado no melhoramento medronheiro, particularmente na propagação de plantas selecionadas. Desde 2012 tem colaborado em projetos de investigação e desenvolvimento (ProDeR e FCT),
com várias Entidades parceiras, para o melhoramento da cultura e
práticas culturais, desde a planta ao fruto, sua transformação e incorporação em novos produtos. No âmbito dos projetos ProDeR há a
referir a colaboração entre entidades de Investigação (ESAC, INIAV,
Univ. Algarve), Desenvolvimento (DRAPC), Associações (ADPM, CEVRM) e produtores.

Formador: Ludovina Galego
Licenciada em ensino da Física, pela Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa (1987) e obteve o grau de Mestre na Faculdade Ciências da Universidade Nova de Lisboa (1996). Equiparada a
Professora Adjunta no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve onde é docente desde 1990. Atualmente é diretora
do curso de Licenciatura em Engenharia Alimentar e responsável pelo
Laboratório de Enologia onde presta serviços de controlo de qualidade de bebidas alcoólicas, desenvolvendo também estudos de melhoria e criação de novas bebidas, como é o caso da produção de aguardente a partir de batata-doce de Aljezur. Fez parte das equipas dos
projetos de Valorização da Aguardente de medronho . AUTORA do
Manual das Boas práticas na cultura do Medronho.

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
média de 4,6 valores na escala de 1 a 5.

Formador: Carlos Fonseca
Sócio-fundador da Medronhalva Lda. (www.medronhalva.pt), possui e
gere medronhais com cerca de 20 hectares, nas freguesias do Alto
concelho de Penacova. Nesta região de minifúndio apostou na recuperação e condução de medronhal silvestre e na plantação ordenada de
medronho. É, atualmente, Presidente da Direção da Coop. Portuguesa
de Medronho crl., com sede em Proença-a-Nova. Nestas funções tem
participado em várias conferências nacionais sobre o medronho e o
medronheiro em Portugal, projetos científicos tendo em vista a valorização do medronho e noutras discussões e estratégias sobre o setor do
medronho em Portugal e no Mundo, promovidas por diversas instituições da Administração Central e Regional, Autarquias, Universidades e
Institutos Politécnicos e o Sector Privado produtivo e comercial.

Inscrições através da Plataforma: http://forumflorestal.zcconsulting.pt/informacaocurso.aspx?id=27&accao=125

Com o patrocínio de:

