
 

 

Nota de Imprensa 

Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo em Santo Tirso 

Santo Tirso, 25 de outubro de 2021 

 

Nos dias 19 e 20 de novembro, produtores de mirtilo de todo o país voltam a reunir-se presencialmente, em Santo Tirso. Esta 10ª 

edição é reflexo da maturidade da fileira, mas também da dinâmica e do interesse dos produtores em trocar experiências, debater 

ideias, encontrar soluções para produzir melhor e acompanhar as boas práticas na produção, gestão, comercialização e 

distribuição de mirtilos. 

Trata-se de um evento anual que junta centenas de produtores de mirtilo, mas também técnicos, fornecedores, consultores, 

investigadores e comercializadores. O evento tem vindo a atrair cada vez mais participantes, nacionais e internacionais, em linha 

com o crescimento exponencial da fileira, do número de produtores e de área instalada de mirtilos em Portugal. 

O encontro realiza-se em 2 dias, o primeiro com um ciclo de palestras, debates e expositores. O segundo dia será no campo, com 

uma visita a uma exploração, onde decorrerá uma sessão técnica de poda de mirtilo e uma sessão de networking com 

comercializadores. 

Um dos principais temas abordados este ano será o modo de produção biológico, contando com a presença de Peter Navarra, 

Senior Organic Agronomist da Driscoll's, que partilhará a experiência e o atual contexto dos mercados internacionais de mirtilo 

biológico, bem como as tendências de futuro. Técnicas pós-colheita, poda, nutrição, transformação, recursos humanos e 

comercialização, serão outros temas incluídos no programa de palestras e nos debates. 

Esta 10ª edição do encontro, organizada pela ANPM - Associação Nacional de Produtores de Mirtilo e pela empresa TBerries, com 

o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso e em parceria com o INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 

I.P. e COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, conta trazer mais de 3 centenas de participantes a Santo 

Tirso. 

Informações e inscrições em: https://encontro.anpm.pt/  

 

Contactos: 

 www.anpm.pt 

 (+351) 91 386 1221 

 
Gonçalo Bernardo 

 goncalo.bernardo@anpm.pt | info@anpm.pt 

 

Sobre a ANPM 

ANPM - Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, é uma associação sem fins lucrativos e sem qualquer interesse comercial, cuja missão é contribuir para 
organização da fileira e defesa dos interesses dos produtores de mirtilo. A ANPM, tem como principais objetivos: A divulgação do Mirtilo de Portugal, em Portugal 
e no estrangeiro, estimulando o consumo diário de fruta e a adoção de hábitos de alimentação saudável; Organização da fileira, defendendo os interesses dos 
produtores; Implementação de eventos formativos específicos para desenvolvimento de competências dos produtores; Organização de eventos e encontros que 
estimulem a partilha de conhecimento; Representação dos produtores e articulação com entidades públicas ou privadas em iniciativas que envolvam a fileira do 
mirtilo. 
Mais informação em: https://www.anpm.pt/  
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