
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche 

09h30 -  Boas-vindas  

09h50 -  Explicação da dinâmica de trabalho da sessão 

10h00 -  Sessão de trabalho  

Grupos operacionais a apresentar/ fileira:

Floresta:  

1. GEO SUBER - Monitorização do Montado

2. NUTRISUBER - Nutrição e Fertilização do Montado de Sobro

3. PLATISOR - Métodos para a gestão do montado de sobro com ataques de plátipo da 
região do Sor | Inês Barracha | 

4. REGACORK - Rega de precisão de sobreiros em modo de produção intensiva de 
cortiça | Nuno de Almeida Ribeiro | UÉvora

Produção Animal:  

1. GO SOLO - Promoção de práticas agrícolas conservadoras do solo através da 
demonstração, expedita e a baixo 
Ribeiro Rodrigues | Terraprima

2. Declínio do Montado no Alentejo

3. GO Fósforo - Viabilização de pastagens semeadas biodiversas através da otimização 
da fertilização fosfatada

 

Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche – 19 I SETEMBRO I 2019

Programa 

xplicação da dinâmica de trabalho da sessão  

 

Grupos operacionais a apresentar/ fileira: 

Monitorização do Montado | Conceição Santos Silva | UNAC

Nutrição e Fertilização do Montado de Sobro | Fátima Calouro | INIAV

Métodos para a gestão do montado de sobro com ataques de plátipo da 
| Inês Barracha | AFLOSOR 

Rega de precisão de sobreiros em modo de produção intensiva de 
| Nuno de Almeida Ribeiro | UÉvora 

Promoção de práticas agrícolas conservadoras do solo através da 
demonstração, expedita e a baixo custo, do seu impacto na matéria orgânica
Ribeiro Rodrigues | Terraprima 

2. Declínio do Montado no Alentejo | Nuno Faustino | ACPA 

Viabilização de pastagens semeadas biodiversas através da otimização 
da fertilização fosfatada | Nuno Ribeiro Rodrigues | Terraprima  

Organização: 
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RO I 2019 

| Conceição Santos Silva | UNAC 

| Fátima Calouro | INIAV 

Métodos para a gestão do montado de sobro com ataques de plátipo da 

Rega de precisão de sobreiros em modo de produção intensiva de 

Promoção de práticas agrícolas conservadoras do solo através da 
custo, do seu impacto na matéria orgânica | Nuno 

Viabilização de pastagens semeadas biodiversas através da otimização 



Vinha:  

1. WineClimAdapt - Seleção e valorização das castas mais bem adaptadas a ce
de alterações climáticas | José Silvestre | INIAV

2. IntenSusVITI - Intensificação sustentável da vitivinic
| Henrique Ribeiro | ISA

3. NEP - Produção de culturas com elevada Eficiência de Uso do Azoto para uma 
melhor gestão da água

12h10 – Wrap-up da sessão de trabalho

12h45 - Almoço  

14h00 - Saída para as visitas 

Visita 1 – Floresta - 
Foros do Arrão

Visita 2 – Produção animal

Visita 3 – Vinha – Projecto: IntenSusVITI Local: 
Fonseca | Pegões 

 

 

Seleção e valorização das castas mais bem adaptadas a ce
de alterações climáticas | José Silvestre | INIAV 

Intensificação sustentável da vitivinicultura através da poda mecânica 
| Henrique Ribeiro | ISA 

Produção de culturas com elevada Eficiência de Uso do Azoto para uma 
melhor gestão da água | Cláudia Cordovil | ISA  

up da sessão de trabalho 

Saída para as visitas  

 Projeto: GO NUTRISUBER Local: Herdade do Arrão de Baixo
Foros do Arrão (a 40 min)  

Produção animal (a definir) 

Projecto: IntenSusVITI Local: Quinta das Faias | José Maria da 
Fonseca | Pegões  (a 40 min) 

 

 

 

Organização: 
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Seleção e valorização das castas mais bem adaptadas a cenários 

s da poda mecânica 

Produção de culturas com elevada Eficiência de Uso do Azoto para uma 

: Herdade do Arrão de Baixo | 

Quinta das Faias | José Maria da 


