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DESTAQUES INIAV   

Projeto ISOmap Forragem: tecnologias normalizadas na produção de forragens 

Contribuir para a redução dos constrangimentos económicos inerentes à produção de forragens, 

contribuir para medidas de resiliência aos constrangimentos 

naturais de clima e dos solos característicos das regiões 

mediterrâneas, promover a disseminação do conhecimento e 

transferência tecnológica nas áreas de mecanização, agricultura 

de precisão e digitalização aplicadas à produção de forragens são 

as metas do projeto ISOmap (ALT20-03-0246-FEDER-000062), 

coordenado pelo Instituto Politécnico de Portalegre com o 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária – Elvas, e que teve inicio no passado mês de 

setembro 

Fonte: Rede Rural Nacional, Agroportal 

 

 Eventos com participação 

do INIAV 

______________________ 
 

Festival do Cogumelo Silarca 

05 a 07-03-2021 

ONLINE 

Lançamento oficial do Caderno 

Técnico “COGUMELOS EM 

PORTUGAL – Tradição e novas 

abordagens” 

Organização: J. F. Cabeça Gorda 

em conjunto com a ADPM e o 

INIAV. 

 

Workshop “Tecnologias 

Reprodutivas: Aumento da 

produtividade e preservação de 

raças caprinas” 

22 a 26 e de 29 a 31 de março de 

2021 

ONLINE 

Participação de João Pedro 

Barbas (INIAV) 

 

Mesa Redonda do GO – 

CompetitiveSouthBerries 

25-03-2021 

ONLINE 

Organização do INIAV, I.P. e o 

COTHN-CC em parceria com a 

Campina Produção Agrícola Lda., 

a Beirabaga, a First Fruit e a 

Mirtisul Lda. 

 

 

Novas variedades vegetais inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV) 

… Trabalhando há longos anos no desenvolvimento de variedades 

nacionais, a equipa de investigação do INIAV, IP do polo de Elvas 

conseguiu novamente ter sucesso na inscrição recente (CNV- 

2021) de uma variedade de trigo duro – BRIDÃO, uma variedade 

de trigo mole – RENO e uma nova variedade de arroz – CARAVELA. 

(CNV-2021). 

Fonte: Voz do Campo, Agroportal  

 

 

Feira do Queijo do Alentejo 2021 (vídeo) 

Nuno Alvarenga (INIAV, I.P.) 

Maria João Carvalho (IPBeja/ESA) 

Maria da Luz Ramiro (ALS) 

Fonte: Serpa Terra Forte (facebook  

 

 

Xylella fastidiosa. DGAV actualiza Plano de Contingência da maior praga do olival 

O Plano é coordenado pela DGAV, na qualidade de Autoridade Fitossanitária Nacional e, tendo em 

vista a sua implementação, é constituído um Grupo de 

Acompanhamento coordenado pela DGAV, e que deverá integrar 

representantes da Direcções Regionais de Agricultura e Pescas 

(DRAP), Direcções Regionais de Agricultura das Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira (DRA), Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). 

Fonte: Agricultura e Mar Actual  

 

 

http://www.rederural.gov.pt/12-informacao/3476-projeto-isomap-forragem-tecnologias-normalizadas-na-producao-de-forragens
https://www.agroportal.pt/projeto-isomap-forragem-tecnologias-normalizadas-na-producao-de-forragens/
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/silarca__sessoes_livro.png
https://caprinicultura.pt/index.php/18-eventos/242-tecnologias-reprodutivas-aumento-da-produtividade-e-preservacao-de-racas-caprinas
https://caprinicultura.pt/index.php/18-eventos/242-tecnologias-reprodutivas-aumento-da-produtividade-e-preservacao-de-racas-caprinas
https://caprinicultura.pt/index.php/18-eventos/242-tecnologias-reprodutivas-aumento-da-produtividade-e-preservacao-de-racas-caprinas
https://caprinicultura.pt/index.php/18-eventos/242-tecnologias-reprodutivas-aumento-da-produtividade-e-preservacao-de-racas-caprinas
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/go_csberries__folheto_mesa_redonda.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/go_csberries__folheto_mesa_redonda.pdf
http://www.iniav.pt/?fbclid=IwAR3wekfyEPZbEAUq68PwSpW6jV4SsG0shmSFn12LZUFstcy99mwmX7UVkVc
https://vozdocampo.pt/2021/02/26/novas-variedades-vegetais-inscritas-no-catalogo-nacional-de-variedades-cnv/
https://www.agroportal.pt/novas-variedades-vegetais-inscritas-no-catalogo-nacional-de-variedades-cnv/
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte/posts/10158998383552145
https://agriculturaemar.com/xylella-fastidiosa-dgav-actualiza-plano-de-contingencia-da-maior-praga-do-olival/
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Folha Informativa de Dois Portos do mês de Fevereiro  

Encontra-se disponível na página do nosso site a Folha Informativa  

do  INIAV,  I.P., Pólo  Dois  Portos/Estação  Vitivinícola  Nacional,  

referente ao mês de Fevereiro de 2021  

Fonte: INIAV  

 

 

 VI COLÓQUIO NACIONAL DA 

PRODUÇÃO DE PEQUENOS 

FRUTOS - “A sustentabilidade da 

produção de pequenos frutos 

21 e 22-05-2021 

ONLINE 

Organização do INIAV em 

colaboração com a APH) e o 

COTHN-CC. 

 

9ª edição do Simpósio Nacional de 

Olivicultura 

(site em construção) 

25 a 27-10-2021 

INIAV, Oeiras 

Organizado pela  APH, com a 

coorganização do INIAV, IP,  

Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro,  Instituto 

Politécnico de Bragança e 

COTHN. 

 

 

Decorreu este fim de semana, o Roadshow Tecnológico Nacional “Valorização Integrada do Cardo - 

DOP Serpa em análise" (Reveja o evento aqui) 

Este fim de semana o "Roadshow Tecnológico de 

Valorização Integrada do Cardo - DOP Serpa em análise" 

esteve presente na Feira do Queijo do Alentejo.  

Contámos com a análise de Nuno Alvarenga do INIAV, IP 

sobre o efeito do Cardo para a textura do queijo.  

Fonte: CEBAL (facebook), INIAV (facebook) 

 

 

Elvas tem 38 novos postos de trabalho ao serviço da ciência e investe em obras nos laboratórios 

A obra do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia 

(CVTT) prossegue no Instituto Nacional de Investigação Agrário e 

Veterinária (INIAV) Elvas, a antiga Estação de Melhoramento de 

Plantas. 

O presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, visitou 

o espaço na manhã de dia 24 de fevereiro, acompanhado pelo 

diretor do INIAV Elvas, Benvindo Maçãs, e outros técnicos ligados à obra em curso. 

Fonte: Jornal Alto Alentejo, Rádio Elvas, Rádio Campanário, Odigital, Município de Elvas, Elvasnews, 

Linhas de Elvas, Tribuna Alentejo, Rádio e Televisão do Sul, Agroportal, Sem Mais 

 

 

Alterações climáticas: Universidade de Évora lidera projeto para a resiliência do olival em Portugal 

…“Avançamos com esta investigação porque o olival é uma das maiores e economicamente mais 

relevantes culturas agrícolas em Portugal” sustenta o 

coordenador deste projeto recentemente financiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em parceria com 

investigadores do MED, polo Centro de Biotecnologia Agrícola e 

Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL) e Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). 

Fonte: Voz do Campo, Agricultura e Mar Actual, Agroportal, Frutas, Legumes e Flores, Gazeta Rural, 

Vida Rural, Universidade de Évora, Rádio Renascença, Odigital, Agrotec, Jornal A Planície, Agrozapp, 

Sul Informação  

 

 

Estenfiliose na pera rocha: está na altura de retirar e destruir folhas 

Última informação do Grupo de Trabalho da Estenfiliose 

divulgada pelo INIAV. Controlo da maturação dos futuros 

esporos do fungo que causa a doença é crucial para debelá-la. 

A monitorização do desenvolvimento dos esporos do fungo que 

causa a estenfiliose, também conhecida como doença das 

manchas castanhas da pereira, indica que chegou o momento 

de eliminar as folhas sob as copas das árvores, recomenda o Grupo de Trabalho da Estenfiliose. 

Fonte: InnovPlantProtect, Agroportal 

 

http://www.iniav.pt/gca/?id=2175&fbclid=IwAR1BtdHAnXu_6_flpK6QC_EFQAyBY4rRICyKKcvwgxHyd6NmjyQtDRYgY6Q
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://aphorticultura.pt/9sno/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3638772482824652&id=203027193065882
https://www.facebook.com/INIAV.IP/posts/2870649939857671
https://jornalaltoalentejo.sapo.pt/2021/03/01/38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia-em-elvas/
https://radioelvas.com/2021/03/01/38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia-em-elvas/
https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/elvas-tem-38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia-e-investe-em-obras-nos-laboratorios
https://odigital.sapo.pt/laboratorio-para-a-inovacao-na-protecao-das-plantas-avanca-em-elvas-e-ja-contratou-38-cientistas/
https://www.cm-elvas.pt/38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia-em-elvas/
https://elvasnews.pt/elvas-38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia/
https://linhasdeelvas.pt/2021/03/01/elvas-obras-modernizam-laboratorio-colaborativo-na-antiga-estacao-de-melhoramento-de-plantas/
https://tribunaalentejo.pt/artigos/evora-lidera-projeto-de-resiliencia-do-olival
https://televisaodosul.pt/38-novos-postos-de-trabalho-ao-servico-da-ciencia-em-elvas/
https://www.agroportal.pt/laboratorio-para-protecao-de-culturas-de-elvas-com-obras-de-24me/
https://semmais.pt/2021/03/03/laboratorio-para-protecao-de-culturas-de-elvas-com-obras-de-24-milhoes/
https://vozdocampo.pt/2021/03/02/alteracoes-climaticas-universidade-de-evora-lidera-projeto-para-a-resiliencia-do-olival-em-portugal/?fbclid=IwAR1wV8uVmmk-Acsc3zn1rOQYIx7bgpJ4GEG02Ln8tq3YsRXuhKuV-k7hWII
https://agriculturaemar.com/universidade-de-evora-lidera-projecto-para-a-resiliencia-do-olival-as-alteracoes-climaticas-em-portugal/?fbclid=IwAR2YNWh7A-pC03gT5NUmcH2WVQbZEv1GTmT35i2Aksp85DXuc2d6N1zAox8
https://www.agroportal.pt/alteracoes-climaticas-universidade-de-evora-lidera-projeto-para-a-resiliencia-do-olival-em-portugal/
https://www.flfrevista.pt/2021/03/projecto-oleadapt-visa-aumentar-resiliencia-do-olival-as-alteracoes-climaticas/?fbclid=IwAR3_Nv7WrvWqjxLg_eG5YciPSzW_GFmmBvTzMkWQ2mTXWf5i017KbcRqxxU
https://www.gazetarural.com/universidade-de-evora-lidera-projeto-para-a-resiliencia-do-olival-as-alteracoes-climaticas/?fbclid=IwAR1M31T3prugkzC0E5iQEi_KfDcvqqmmkMCuw_6qUmWMdCYSLMWUfEjUR4Y
https://www.vidarural.pt/destaques/universidade-de-evora-quer-tornar-olival-mais-resistente-as-alteracoes-climaticas/
https://www.uevora.pt/ue-media/noticias?item=31707&fbclid=IwAR3Fogn7Y_-4A5HlHsfu7ICE_nZde4LC7ID1C0--d30iqi16nhx5o45PnAU
https://rr.sapo.pt/2021/03/02/pais/projeto-da-universidade-de-evora-quer-olival-mais-resistente-para-enfrentar-alteracoes-climaticas/noticia/228773/
https://odigital.sapo.pt/universidade-de-evora-pretende-tornar-o-olival-mais-resiliente-face-as-alteracoes-climaticas/
http://www.agrotec.pt/noticias/alteracoes-climaticas-universidade-de-evora-lidera-projeto-para-a-resiliencia-do-olival-em-portugal/
http://www.planicie.pt/2021/03/02/ue-um-olival-mais-resiliente-as-alteracoes-climaticas/
https://www.agrozapp.pt/noticias/Imprensa+nacional/alteraces-climaticas-universidade-de-evora-lidera-projeto-para-resiliencia-do-olival-em-portugal?fbclid=IwAR1c_B9wUzsjRZ66QjngbrwAL5CS1BqRvbvQCmuuHGI_PXrQo6L8IVXUzpg
https://alentejo.sulinformacao.pt/2021/03/universidade-de-evora-lidera-projeto-para-a-resiliencia-do-olival-em-portugal/
https://iplantprotect.pt/2021/03/estenfiliose-na-pera-rocha-esta-na-altura-de-retirar-e-destruir-folhas/
https://www.agroportal.pt/estenfiliose-na-pera-rocha-esta-na-altura-de-retirar-e-destruir-folhas/
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Cientistas portuguesas caracterizam possível alvo terapêutico para combater a covid-19 

Combinação de modelo computacional e estudo 

bioquímico dão pistas cruciais para se atingir um certo 

alvo no SARS-CoV-2 e enfraquecer este vírus, abrindo-se 

assim um possível novo caminho para combater a covid-

19. Tudo aconteceu no Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica, em Oeiras… 

… Neste momento, no Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária (INIAV), estão a ser feitos testes com vários fármacos e já há resultados 

promissores: conseguiu-se reduzir em cerca de 50% a replicação do vírus.... 

... Agora, no laboratório de virologia do INIAV, Miguel Fevereiro e Margarida Henriques estão a testar 

in vivo vários desses fármacos… 

Fonte: Público 

 

 

"Tecnologia e Circularidade na Olivicultura" é o tema da 9ª 

edição do Simpósio Nacional de Olivicultura. 

Evento organizado pela APH, com a coorganização do INIAV, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto 

Politécnico de Bragança e COTHN. 

Fonte: Associação Portuguesa de Horticultura (facebook), 

INIAV (facebook), Voz do Campo, Agriterra 

 

 

3ª Informação do GT Estenfiliose de 24 de fevereiro de 2021 

Encontra-se disponível a 3ª Informação do GT Estenfiliose de  

24 de fevereiro de 2021.  

O INIAV, I.P. é o coordenador do GT Estenfiliose.  

Fonte: INIAV 

 

 

 

Día Abierto sobre "Microbiología y Salud del Suelo en Dehesas y Montados" (PROYECTO PRODEHESA-

MONTADO 

O Centro de Investigações Científicas e Tecnológicas de 

Estremadura (CICYTEX) marcou no próximo dia 11 de março 

das 10:00 às 13:30 horas um Dia Aberto online sobre ′′ 

Microbiologia e Saúde do Chão em Dehesas e Montados". 

Iniciativa do Projeto Prodehesa-Montado de que o INIAV é 

parceiro. 

Fonte: INIAV (facebook) 

 

 

Favas Contadas - Ep. #112 - Olga Moreira | INIAV 

Olga Moreira, investigadora do INIAV, fala sobre o Grupo 

Operacional GOEfluentes.. 

Fonte: CONSULAI TV 

 

 

 

 

https://www.publico.pt/2021/03/02/ciencia/noticia/cientistas-portuguesas-caracterizam-possivel-alvo-terapeutico-combater-covid19-1952377
https://www.facebook.com/aphorticultura/posts/4419036838124694
https://www.facebook.com/INIAV.IP/posts/2872125493043449
https://vozdocampo.pt/2021/03/02/9a-edicao-do-simposio-nacional-de-olivicultura-de-25-a-27-de-outubro-de-2021/?fbclid=IwAR3scYHWTUlUc4_R_9GjLmHFJ6yLwQq5G1PAQCRAjhCqRgHKxVXi5HDvo94
https://www.agriterra.pt/Artigos/327644-Simposio-Nacional-de-Olivicultura-chega-em-outubro.html
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/gt_estenfiliose_3_informacao_24_02_2021.pdf?fbclid=IwAR1GlbbnPYSUr-V15WleXatVZedSOJGwG5f14Sg8HDELkOmWAL6-mlJewQg
https://www.facebook.com/INIAV.IP/posts/2872858286303503
https://www.youtube.com/watch?v=dC80vfkU8hw
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SILARCA 2021 - Lançamento oficial do Caderno Técnico da Revista SILVA LUSITANA sobre o tema 

“COGUMELOS EM PORTUGAL – Tradição e novas abordagens 

Nesta edição virtual do Silarca - Festival do Cogumelo, que decorre de 5 a 7 de 

março, o INIAV e a ADPM irão dinamizar duas sessões através das quais será 

feito o lançamento oficial do Caderno Técnico da Revista SILVA LUSITANA sobre 

o tema “COGUMELOS EM PORTUGAL – Tradição e novas abordagens” 

preparado pelo INIAV e cuja edição em papel teve o apoio da Junta de Freguesia 

de Cabeça Gorda... 

Fonte: INIAV 

 

 

ARTIGOS EM REVISTAS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA – INIAV   
 

Expression of Castanea crenata Allene Oxide Synthase in Arabidopsis Improves the Defense to 

Phytophthora cinnamomi 

Fonte: Frontiers in Plant Science 

Autor/Autores: Susana Serrazina, Helena Machado (INIAV), Rita Lourenço Costa (INIAV), Paula 

Duque and Rui Malhó 

 

 

 
222 

Integrative Morphometric and Molecular Approach to Update the Impact and Distribution of Potato 

Cyst Nematodes Globodera rostochiensis and Globodera pallida (Tylenchida: Heteroderidae) in 

Algeria 

Fonte: Pathogens 

Autor/Autores: Aouicha Djebroune, Gahdab Chakali, Eugénia de Andrade (INIAV), Maria João 

Camacho (INIAV), Leidy Rusinque (INIAV) and Maria L. Inácio (INIAV) 

 

 

 

http://www.iniav.pt/noticias/lancamento-oficial-do-caderno-tecnico-da-revista-silva-lusitana-sobre-o-tema-cogumelos-em-portugal-tradicao-e-novas-abordagens
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/expression_of_castanea_crenata.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/integrative_morphometric_and_molecular_approach.pdf?fbclid=IwAR13oxtEtEIpgGxjrn0Qf_C7nxicOpPu96iDQ3oXAnLmQ3-wmLwogGFijGY

