
III ENCONTRO NACIONAL de  

                                                 PRODUTORES de MIRTILOS 

PROGRAMA 

5ª feira, 6 de fevereiro 2014 

08.30 h. Receção dos participantes   

09.00 h. Abertura 
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 

Carmo Martins (COTHN) 

Sofia Freitas (AGIM) 

Vitor Barros (Presidente A.M. S. Pedro do Sul) 

09.15 h. Apresentação – “Condução e poda do mirtilo” 

Doutor Bernardo Madeira (Contamais) 

Moderador: Jorge Carreira (DRAPC) 

10.45 h. Pausa Café 

11.00 h. Mesa redonda – A produção de mirtilos nas 
diversas regiões e os principais problemas da 
fileira 
Moderador: Sérgio Martins (DRAPC) 

Nelson Antunes (Berrysmart) 

Rui Costa (Coape) 

Tadeu Alves (Rede de Produtores de Mirtilo) 

Paulo Paiva (Lafoberry) 

Hugo Silva (Tberries) 

José Ferreira (Agroprojectos) 

Anne Bournot (Mirtisul) 

Nome a confirmar (Mirtilusa) 

Catarina Campos (Lusomorango) 

Filipe Costa (Produtor) 

Pedro Bragança (Bfruit) 

13.00 h Encerramento 
José Diogo Albuquerque (Secretário de Estado da 

Agricultura)  

Adelina Martins (Diretora Regional da DRAPC)  

Victor Figueiredo (Presidente C.M. S. Pedro do Sul) 

Paulo Águas (Presidente da Direção do COTHN) 

S. Pedro do Sul 

6 e 7 fevereiro 2014 

Cineteatro de São Pedro do Sul 

O ano de 2013 ficou marcado como o ano da 
cultura do mirtilo. No âmbito do PRODER foram 
submetidos centenas de projetos estimando-se que a 
área plantada nos próximos anos possa ultrapassar os 
mil hectares. A região centro do país foi uma das que 
apresentou maior número de projetos para a cultura 
do mirtilo, submetidos fundamentalmente por 
pequenos produtores, dispersos, e sem 
conhecimentos prévios sobre a cultura. Sendo os 
mirtilos um fruto vocacionado para o mercado de 
exportação em fresco, é fundamental aumentar a 
troca de conhecimentos entre todos os intervenientes 
da fileira.  

Dado o sucesso dos primeiros Encontros de 
Produtores de Mirtilos, realizados em Amarante e 
Idanha-a-Nova, surge a oportunidade de realizar o III 
Encontro em S. Pedro do Sul. Estando a maioria das 
plantações em fase de instalação, ou nos primeiros 
anos de cultivo, é importante compreender os 
fundamentos da poda e os motivos que levam a podar 
com maior ou menor intensidade. Sendo este um 
tema de extrema importância para o futuro do pomar, 
justifica-se alargar informalmente a discussão aos 
técnicos que nas diferentes regiões do país dão apoio 
aos produtores, possibilitando o contacto com 
produtores já instalados através de uma visita técnica. 
Esperamos que este III Encontro represente mais um 
passo no percurso para o sucesso da fileira do mirtilo. 

6ª feira, 7 de fevereiro 2014 

13.30 h. 

 

Receção dos participantes   
Cineteatro de S. Pedro do Sul 

14.30 h. Demonstração de técnicas de poda em mirtilo 
(Serrazes, S. Pedro do Sul) 

17.00 h. Fim da visita 

19.30 h. Jantar convívio com animação musical no 
Restaurante Laranjeira 

 

Faça a sua inscrição (no valor de 10 €) até ao dia         
4 de fevereiro 2014 através do link 

(https://docs.google.com/forms/d/1YOPRbmpOwBKxEvoQb06RR
r6QNhI6b6HoA2xLBEVfH28/viewform) 

Organização 

Parceiros 

Uma  organização no âmbito do Projeto Cluster dos Pequenos Frutos 

https://docs.google.com/forms/d/1YOPRbmpOwBKxEvoQb06RRr6QNhI6b6HoA2xLBEVfH28/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YOPRbmpOwBKxEvoQb06RRr6QNhI6b6HoA2xLBEVfH28/viewform

