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Programa  
 

27 a 29 de Junho de 2011 
Ilha Terceira – Açores 

 

27 de Junho — Auditório da Universidade dos Açores - 
Campus de Angra do Heroísmo 

 
10h - Sessão de Abertura — Presidida pelo Senhor Sec. 

Reg. da Agricultura e Florestas (Dr. Noé Rodrigues) 
 10h30m - 10h 45m — 1ª Sessão - Apresentação do pro-

jecto Agricomac – Chefe de fila – ASAGA-Canárias 
10h45m - 11h15m — Comunicação convidada: María 

Teresa Cruz Bacallado (CULTESA)  
11h 15m - 11h e 30m — Pausa para Café e Apresenta-

ção de Posters (Sala de entrada do edifício das aulas) 
11h30m PAINEL 1  — apresentação trabalhos dos 

sócios das Canárias 
11h30m - 11h 45m — ICIA - Canárias 
11h45m - 12h00m — Cabildo Tenerife – Domingos Rio 
12h00m - 12h15m — Cabildo La Palma - Abilio 
12h15m - 12h30m — Discussão 
12h30m - 14h30m — Interrupção para almoço 
15h00m - 16h00m — Visita à FRUTER 
16h00m - 17h00m — Visita às parcelas de variedades 

regionais de macieiras - Serviço de Desenvolvimento 
Agrário de Ilha Terceira 

 
 
28 de Junho — Auditório da Universidade dos Açores - 

Campus de Angra do Heroísmo 
 
10h — Abertura da 2ª sessão 
10h-10h30m — Comunicação convidada: Maria Manuela 

de Faria Veloso  —  INRB 
10h30m — PAINEL 2 – Apresentação trabalhos dos 

sócios da Madeira 
11h — Universidade da Madeira 
11h-11h15m — Associação Agrícola da Madeira 
11h15m-11h45m — Discussão 
12h -13h 30m — Interrupção para almoço 
14h - 16h — Visita de campo a parcelas de bananeira na 

zona do Porto Judeu 
16h00m - 17h00m — Visita CBA com mostra das bana-

neiras produzidas ―in vitro‖ 

17h — Audiência Director DREPA e Interluctora 
Regional  

 
 
29 de Junho — Auditório da Universidade dos Açores 

- Campus de Angra do Heroísmo 
 
9h - Abertura da 3ª sessão 
9h - 9h30m Comunicação convidada: Prof. Doutor 

Alberto Silva Álvares dos Santos (UTAD) 
9h30m - PAINEL 3 — apresentação trabalhos dos 

sócios dos Açores 
9h30m - 9h45m — Parceiro FRUTER 
9h45m - 10h — Prof. Doutor Artur Machado – CBA/

UA 
10h - 10h15m — Prof. Doutora Graça Silveira – CBA/

UA 
10h15m - 10h30m — Apresentação do trabalho ava-

liação nutricional (Universidade da Madeira – resul-
tados das amostras Açores) 

10h30m - 10h45m — Discussão 
10h45m - 11h15m — Pausa para café 
11h 15m - 12h — Apresentação das conclusões da 

Jornadas  
Encerramento das Jornadas — Presidida pelo Sua 

Excelência o Representante da República para a 
Região Autónoma dos Açores 

12h - 13h30m — Interrupção para almoço 
13h30m - 15h 30m — Reunião Transnacional de Par-

ceiros do Projecto Agricomac (sala de reuniões 
DCA ou sala de aula) 

15h 30m - 16h30m — Visita a vinhas dos Biscoitos  
16h30m - 17h30m — Visita ao Museu do Vinho 

Enquadramento 
 
 
Estas jornadas permitirão a troca de experiências 
entre investigadores, técnicos e produtores das três 
regiões envolvidas (Açores, Madeira e Canárias). 
Será um espaço privilegiado de discussão de ideias 
e dos trabalhos desenvolvidos bem como de parti-
lha de conhecimentos e troca de experiências entre 
todos os participantes. 
Este evento contará com a presença de três investi-
gadores convidados que abordarão temas da sua 
especialidade versando a primeira pela Dr.ª Manue-
la Veloso, do Instituto Nacional de Recursos Biológi-
cos, coordenadora a nível Nacional do Programa 
Cooperativo Europeu para redes de Recursos 
genéticos Vegetais, a segunda a Dr.ª Teresa Bacal-
lado que abordará o trabalho desenvolvido pela 
CULTESA na preservação deste recursos, a tercei-
ra pelo Professor Doutor Alberto Santos, da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douto (UTAD), 
coordenador do grupo de trabalho malus/pyrus no 
âmbito da preservação dos recursos fitogenéticos 
das fruteiras que irá falar sobre a necessidade de 
valorização dos recursos genéticos nacionais de 
macieiras. 
Para além disso cada um dos grupos de trabalho do 
projecto AGRICOMAC de cada uma das três 
regiões envolvidas irá apresentar o trabalho desen-
volvido no âmbito deste projecto, pretende-se termi-
nar estas jornadas com uma reflexão entre os parti-
cipantes sobre que caminho a seguir no futuro de 
modo a assegurar a preservação destes recursos. É 
conveniente lembrar que alguns se encontram em 
vias de extinção e outros permanecem vivos graças 
ao trabalho de preservação entretanto desenvolvido 
no âmbito deste tipo de projectos.  


