
A investigação no âmbito 
do Projeto EUBerry 

Campus de Oeiras 6 Março 2015 

Programa 
Receção 

Abertura - Diretor do IBET e  Presidente do INIAV, I.P. 

Apresentação do projeto Europeu EUBerry - Claudia Santos (IBET) e Pedro B. de Oliveira (INIAV, I.P.) 

08:30 h 

09:00 h 

09:15 h 

Sessão I 
Inovar e melhorar as tecnologias de produção / Reduzir o impacto ambiental das culturas  

Moderador: Paulo Águas (Presidente COTHN) 

09:30 h 

 

09:45 h 

 

10:00 h 

 

 

10:10 h 

 

10:20 h 

 

10:30 h 

Fatores limitantes na produção de morango fora de época   

Maria da Graça Palha (INIAV, I.P.) 

Desenvolvimento de novas tecnologias tendo em vista a inovação na produção de amoras e mirtilos 

Pedro B. de Oliveira (INIAV, I.P.) 

A importância da vegetação espontânea nas populações de ácaros nas culturas da amora e do 

morangueiro 

Maria dos Anjos Ferreira (INIAV, I.P.) 

Os tripes e seus inimigos naturais nas culturas de amora, mirtilo e morango e nas adventícias adjacentes 

Célia Mateus (INIAV, I.P.) 

Efeitos das técnicas de produção nas caraterísticas físicas, químicas e sensoriais dos pequenos frutos 

Maria Beatriz Sousa (INIAV, I.P.) 

Discussão 

Pausa para café 11:00 h 

Sessão II 
Validação do valor dos pequenos frutos para a saúde humana 

Moderador: Catarina Duarte (IBET) 

11:30 h 

 

11:45 h 

 

12:00 h 

 

 

12:15 h 

 

12:30 h 

Consumo de polifenóis provenientes de pequenos frutos pela população Portuguesa 

Paula Pinto (ESAS e ITQB) 

Biodisponibilidade de polifenóis de pequenos frutos em humanos 

Cláudia Nunes dos Santos (IBET/ITQB) 

Explorar a biodiversidade nos pequenos frutos para a compreensão dos seus efeitos benéficos na saúde 

humana 

Lucélia Tavares (IBET/ITQB)  

Novas abordagens para o estudo de bioactividades de pequenos frutos 

Regina Menezes (IBET/ITQB) 

Discussão 



Almoço 13:00 h 

Sessão III 
A investigação e as empresas  

Moderador: António Almeida Monteiro (ISA) 

14:30 h 

15:00 h 

A importância da investigação para as empresas - Humberto Teixeira (Grupo HUBEL) 

Discussão 

Mesa Redonda 
A investigação em pequenos frutos em Portugal - Desafios e oportunidades 

15:30 h 

 
 

Mário Reis (U. Algarve), Rui Machado (U. Évora), Cristina Oliveira (ISA),  

Elisabete Figueiredo (ISA), Ana Paula Silva (UTAD), Susana Carvalho (U. Porto),   

Pedro B. Oliveira (INIAV, I.P.) e Rosário Bronze (IBET/ITQB) 

Encerramento 17:30 h 

 

Inscrições 
Limitadas à capacidade do Auditório 

 

 

■  Até 27 de fevereiro de 2015 (pagamento por transferência bancária) - 10,00 euros 

■  A partir de 28 de fevereiro de 2015 (pagamento no local) - 20,00 euros 

O pagamento da inscrição deve ser efetuado por transferência bancária para o  

NIB: 0033 0000 00057396744 05 

O comprovativo de pagamento, devidamente identificado, deverá ser enviado para lmorais@ibet.pt 

 

Mais informações através do email: eventos.euberry@ibet.pt 
 

Programa (continuação) 

Media Partners 

Patrocinadores 
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