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DESTAQUES INIAV   

Empresários debatem sustentabilidade dos olivais de alta densidade no IX Simpósio Nacional de 

Olivicultura 

O IX Simpósio Nacional de 

Olivicultura decorre de 25 a 27 de 

outubro, no Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, 

em Oeiras.  

Fonte: Voz do Campo, Rede Rural 

Nacional 

 

 

 Eventos com participação do 

INIAV 

______________________ 

 

SEMINÁRIO "A INVESTIGAÇÃO 

NOS LABORATÓRIOS DO ESTADO 

E A CONSTRUÇÃO DE UMA 

SOCIEDADE SEGURA E MAIS 

RESILIENTE" 

25-10-2021 

Auditório do LNEC em Lisboa 

Participação de Sandra Cavaco, 

Ana Botelho, Carla Brites, Maria 

Conceição Gonçalves e Pedro 

Naves, investigadores do INIAV 

como oradores. , a Presidência do 

Conselho Cientifico na Comissão 

organizadora e Rosa Lino Neto e 

Nuno Alvarenga na Moderação 

dos Temas. O Presidente do CD 

Doutor Nuno Canada irá 

participar na Mesa redonda. 

 

9ª edição do Simpósio Nacional de 

Olivicultura 

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. 

 

9th IOBC-WPRS meeting on 

Integrated Protection of Olive 

Crops 

❝ No futuro, a olivicultura deverá continuar a ser uma cultura com grande 

importância económica ❞ 

Na olivicultura Mediterrânica a quase totalidade das atuais variedades 

em produção resultaram de procedimentos de seleção empíricos e 

preservação através propagação vegetativa. A conservação / 

caracterização / avaliação de variedades autóctones em coleção 

permite identificar os melhores genótipos bem como os melhores 

progenitores para Programas de Melhoramento Genético da Oliveira… 

Declarações de António M. Cordeiro, Investigador do INIAV. 

Fonte: Voz do Campo 

 

 

 

SEMINÁRIO "A INVESTIGAÇÃO NOS 

LABORATÓRIOS DO ESTADO E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

SEGURA E MAIS RESILIENTE" 

O seminário, organizado pelo Fórum 

dos Conselhos Científicos dos 

Laboratórios do Estado (FCCLE) visa 

a mostrar a inter-relação e o papel 

dos laboratórios do Estado (IPMA, 

LNEC, INIAV, INSA, LNEG, IH e DGT) 

em temas de grande importância para as sociedades modernas como as alterações climáticas, os 

recursos naturais, a segurança alimentar, a segurança civil e a saúde e bem-estar das populações, 

bem como o contributo da ciência e da investigação aplicada nas decisões estratégicas para o País 

nestes domínios. 

Fonte: INIAV, TecnoAlimentar, LNEG 

 

https://vozdocampo.pt/2021/10/14/empresarios-debatem-sustentabilidade-dos-olivais-de-alta-densidade-no-ix-simposio-nacional-de-olivicultura/
https://www.rederural.gov.pt/12-informacao/4151-empresarios-debatem-sustentabilidade-dos-olivais-de-alta-densidade-no-ix-simposio-nacional-de-olivicultura
https://www.rederural.gov.pt/12-informacao/4151-empresarios-debatem-sustentabilidade-dos-olivais-de-alta-densidade-no-ix-simposio-nacional-de-olivicultura
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
https://aphorticultura.pt/eventos/9sno/
https://aphorticultura.pt/eventos/9sno/
https://aphorticultura.pt/9iobc/
https://aphorticultura.pt/9iobc/
https://aphorticultura.pt/9iobc/
https://vozdocampo.pt/2021/08/16/%e2%9d%9d-no-futuro-a-olivicultura-devera-continuar-a-ser-uma-cultura-com-grande-importancia-economica-%e2%9d%9e/?fbclid=IwAR12OHwT6xQztQQAhkFDJgieBog85cjfp6iD20_aqg5I4qkHtFYgPtYoVEQ
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1798-seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente
http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/seminario-debate-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado/
https://www.lneg.pt/seminario-a-investigacao-nos-laboratorios-do-estado-e-a-construcao-de-uma-sociedade-segura-e-mais-resiliente/
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 26 a 29-10-2021 

Instituto Superior de Agronomia, 

Lisboa 

Organização APH, INIAV, IPB, ISA 

e COTHN 

 

Estratégia de Controlo do 

Gorgulho-do-Eucalipto - Sessão de 

Demonstração 

27-10-2021 

Albergaria-a-Velha 

Parceria INIAV no projeto 

 

INTERNATIONAL MEET ON 

VACCINES "VACCINESMEET 2021" 

04 a 06-11-2021 

Nice, France 

Participação de Carina Luisa da 

Costa Carvalho e Margarida 

Duarte (INIAV) 

 

Dare2Change – desafios do setor 

agroalimentar em debate  

18 e 19-11-2021 

Centro de Congressos do Super 

Bock Arena, no Porto 

Conferência promovida pela 

PortugalFoods, pelo Colab4Food 

e pelo Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e 

Veterinária (INIAV) 

 

XVII ENBE Annual Meeting of the 

Portuguese Association for 

Evolutionary Biology 

16 e 17-12-2021 

ONLINE 

Participação de Teresa Nogueira, 

Investigadora do INIAV, IP na 

Comissão Organizadora.) 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop "Melhoramento Genético de Caprinos" 

organizado pelo Centro de Competências de 

Caprinicultura.  

Assista ao primeiro dia do Workshop 

"Melhoramento Genético de Caprinos" organizado 

pelo Centro de Competências de Caprinicultura. 

Participação de Nuno Carolino, Investigador do 

INIAV. 

Fonte: Centro de Competências de Caprinicultura  (facebook) 

 

 

Grupo Operacional AGIR inova no uso da água e da energia na agricultura 

O projeto AGIR teve início em 2017, com duração 

de 4 anos, foi liderado pela FENAREG- Federação 

Nacional de Regantes e financiado pelo PDR2020, 

na Operação 1.0.1 – Grupos Operacionais. Da 

parte da investigação participaram neste Grupo 

Operacional: Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Setúbal; Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária e Centro de Competências para o Regadio Nacional. 

Fonte: Agrotec, Agroportal, Mais Algarve 

 

 

Funcho (Foeniculum vulgare Mill.). A planta, usos 

tradicionais e óleos essenciais em Portugal 

O funcho (Foeniculum Mill.) é uma Umbelliferae 

(Apiaceae) herbácea, de folhas finamente 

divididas e umbelas de flores amarelas e odor 

característico 

Autoria: Beatriz C. César, João Plácido, Violeta 

Lopes (INIAV), Ana M. Barata (INIAV), Carmo 

Serrano (INIAV), Orlanda Póvoa, Noémia Farinha, A. Cristina Figueiredo 

Fonte: Voz do Campo 

 

 

Visita da DRAPLVT ao Centro de Competências do 

Arroz: Cotarroz, em Salvaterra de Magos 

O Cotarroz, apresentou à Direção da DRAPLVT as 

suas linhas de trabalho, em prol do 

desenvolvimento da fileira orizícola, através de 

uma investigação aplicada, e aprofundamento de 

parcerias, nomeadamente com o INIAV, para 

desenvolvimento e melhoramento de variedades 

de arroz nacionais, procurando criar variabilidade, 

por cruzamento genético, para criação de 

variedades portuguesas, que possam reduzir os custos para os agricultores, diminuindo a importação 

da semente e evidenciando o controlo da qualidade da mesma. Estas vantagens económicas 

contribuem não só para a evolução da fileira, como também da produção, difusão e transferência de 

conhecimento no âmbito da inovação e tecnologia. 

Fonte: Voz do Campo 

 

https://gofitoglobulus.pt/events/123-estrategia_de_controlo_do_gorgulho_do_eucalipto?fbclid=IwAR2f2f-7ciq3-SHKgkUfrAoF4zMqblfIh2qmi5xV_bITdikBUrow6DDBDHM
https://gofitoglobulus.pt/events/123-estrategia_de_controlo_do_gorgulho_do_eucalipto?fbclid=IwAR2f2f-7ciq3-SHKgkUfrAoF4zMqblfIh2qmi5xV_bITdikBUrow6DDBDHM
https://gofitoglobulus.pt/events/123-estrategia_de_controlo_do_gorgulho_do_eucalipto?fbclid=IwAR2f2f-7ciq3-SHKgkUfrAoF4zMqblfIh2qmi5xV_bITdikBUrow6DDBDHM
https://www.albedomeetings.com/vaccinesmeet/
https://www.albedomeetings.com/vaccinesmeet/
https://www.dare2change.pt/
https://www.dare2change.pt/
https://enbe2021.rd.ciencias.ulisboa.pt/?fbclid=IwAR2qs0DB7SABloEDw6-B5Dh31e5PCv0712A3BQUeJv4oNNqCWYHFK8rZY7o
https://enbe2021.rd.ciencias.ulisboa.pt/?fbclid=IwAR2qs0DB7SABloEDw6-B5Dh31e5PCv0712A3BQUeJv4oNNqCWYHFK8rZY7o
https://enbe2021.rd.ciencias.ulisboa.pt/?fbclid=IwAR2qs0DB7SABloEDw6-B5Dh31e5PCv0712A3BQUeJv4oNNqCWYHFK8rZY7o
https://www.facebook.com/caprinicultura.pt/videos/382599680275620
http://www.agrotec.pt/noticias/grupo-operacional-agir-inova-no-uso-da-agua-e-da-energia-na-agricultura/
https://www.agroportal.pt/grupo-operacional-agir-cria-sistema-pioneiro-para-medir-eficiencia-do-uso-da-agua-e-da-energia-na-agricultura/
https://www.maisalgarve.pt/noticias/nacionais/28317-grupo-operacional-agir-cria-sistema-pioneiro-para-medir-eficiencia-do-uso-da-agua-e-da-energia-na-agricultura
https://vozdocampo.pt/2021/10/19/funcho-foeniculum-vulgare-mill-a-planta-usos-tradicionais-e-oleos-essenciais-em-portugal/
https://vozdocampo.pt/2021/10/19/visita-da-draplvt-ao-centro-de-competencias-do-arroz-cotarroz-em-salvaterra-de-magos/?fbclid=IwAR1GN8BzAqNra1ldLiolT5fi404Fpz9M-EZHO17p9PGVnK6afK8AH8wecHM
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5G pode intensificar agricultura de precisão 

…"A digitalização é uma área central para 

eficiência e para a sustentabilidade", referiu 

Nuno Canada, presidente da Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e 

enuncia três dimensões para o futuro. Na sua 

opinião, o caminho tem passado e deverá 

continuar a passar pela generalização da 

tecnologia, "há já produtores muito avançados 

que estão a trabalhar ao nível do melhor que se faz no mundo mas ainda não é generalizado"… 

Fonte: Jornal de Negócios , Agroportal 

 

 

Luís Mira: “A investigação anda atrás do agricultor” 

---O responsável pelo INIAV alertou para o facto de que a evolução da agricultura não é igual. Se há 

inovações que podem ser diretamente 

transponíveis, há outras que têm que ser 

adaptadas à realidade nacional. Estas últimas 

"têm de ser testadas para mostrar aos 

agricultores o que é que funciona e o que não 

funciona, porque se forem os agricultores a 

testar podem ter prejuízos desnecessários. Este 

caminho de trabalho colaborativo tem tido uma 

evolução muito grande nos últimos anos, o que não era tradição. Significa desenvolver soluções à 

medida do que os agricultores precisam e que é feito com estruturas de interface e do sistema 

científico e tecnológico", referiu Nuno Canada… 

Fonte: Jornal de Negócios , Agroportal 

 

 

Ideas4Sharks é concurso que pretende promover o empreendedorismo 

no setor agroalimentar 

Está inserido no Dare2Change-Science, o 1º dia da conferência 

internacional Dare2Change, uma coorganização do Colab4Food, da 

PortugalFoods e do INIAV, IP, que se realizará no Centro de Congressos 

do Super Bock Arena, no Porto.  

Fonte: Colab4Food (facebook) 

 

 

 

 

LVR - Listas de Variedades Recomendadas 

de trigo mole e duro de qualidade 

2021/2022 

O documento resulta de um trabalho 

conjunto e consecutivo da produção 

agrícola nacional (ANPOC), investigação 

(INIAV e IPBeja) e indústria (Ceres, Germen 

e Cerealis) que tem como objetivo classificar anualmente as variedades de trigo mais adequadas aos 

interesses da indústria e da produção nacional. 

Fonte: INIAV, Agrotec, Voz do Campo 

 

https://www.jornaldenegocios.pt/negocios-iniciativas/detalhe/20211019-1024-5g-pode-intensificar-agricultura-de-precisao
https://www.agroportal.pt/5g-pode-intensificar-agricultura-de-precisao/
https://www.jornaldenegocios.pt/negocios-iniciativas/detalhe/-luis-mira-a-investigacao-anda-atras-do-agricultor
https://www.agroportal.pt/luis-mira-a-investigacao-anda-atras-do-agricultor/
https://www.facebook.com/colab4food/posts/400530674934498
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1802-lvr-listas-de-variedades-recomendadas-de-trigo-mole-e-duro-de-qualidade-2021-2022
http://www.agrotec.pt/noticias/divulgada-lista-variedades-recomendadas-trigo-duro-2021-2022/
https://vozdocampo.pt/2021/10/21/publicada-lista-variedades-recomendadas-de-trigo-mole-e-de-trigo-duro-2021-2022/?fbclid=IwAR3BB5z53DjnbMAyVx6W32OkSiHkIzeX0tIIE3nPZagojt38TwzkcGOZruw


 

 

 

Newsletter nº. 36 

22.10.2021 

Unas jornadas internacionales impulsadas por Cesefor abordan el futuro resinero 

A través de este estudio llevado a cabo por socios 

portugueses del proyecto SustForest Plus, el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria y Veterinaria, INIAV, 

el Municipio de Penela y el Municipio de Proença-Nova, 

se ha elaborado un estudio para conocer el perfil socio-

laboral de los resineros europeos. Entre las 

observaciones detectadas se concluye que los resineros 

son un colectivo diverso, pero es común a todos los 

países estudiados que es un trabajo duro y con poco 

reconocimiento social. 

Fonte: desdesoria.es 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35ª Informação do GT Estenfiliose 2021 

Encontra-se disponível a 35ª Informação do GT 

Estenfiliose 2021. 

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

Fonte: INIAV 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Investigação e Inovação do Arroz traduz preocupações da fileira 

…Já são quatro as variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades, criadas e desenvolvidas 

pelo INIAV e pelo COTArroz. 

Uma forma de o fazer é através dos 

Dias de Campo, como o que aconteceu 

no passado dia 1 de setembro, o 

momento por excelência para o 

COTArroz – CC apresentar aos 

agricultores todas as atividades de 

investigação e inovação que ali se praticam, com destaque para a obtenção de variedades 

portuguesas de arroz, de acordo com Lourenço Palha, secretário-geral do COTArroz – CC que refere 

quatro variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades, todas elas criadas e desenvolvidas 

pelo INIAV e pelo COTArroz… 

Fonte: Voz do Campo 

 

 

Fórum de Sustentabilidade da The Navigator 

Company  

O Fórum de Sustentabilidade da The Navigator 

Company, teve lugar no Teatro-Cine de Torres 

Vedras no dia 19 de outubro. 

Participação de Pedro Reis, Investigador do 

INIAV. 

Fonte: INIAV, Produtos Florestais, Agroportal 

 

 

https://www.desdesoria.es/2021/10/21/unas-jornadas-internacionales-impulsadas-por-cesefor-abordan-el-futuro-resinero/
https://www.iniav.pt/images/Estenfiliose/2021/35_Informacao_2021.pdf?fbclid=IwAR2rc70MRfiRMl4_IWuXUJ5wrrE2zcXeOG2_LIL0iJTqQypuCWxfoFB4vRs
https://vozdocampo.pt/2021/10/21/agenda-de-investigacao-e-inovacao-do-arroz-traduz-preocupacoes-da-fileira/?fbclid=IwAR2dzJpG-RQTiJ7q9rBWuDinh_pJUwBwAwt57o8i4F8o_iexNz9EmCeDgew
https://www.iniav.pt/divulgacao/noticias-iniav/1809-forum-de-sustentabilidade-da-the-navigator-company
https://produtoresflorestais.pt/a-defesa-da-floresta-passa-pela-valorizacao-futura-deste-recurso-fundamental/
https://www.agroportal.pt/a-defesa-da-floresta-passa-pela-valorizacao-futura-deste-recurso-fundamental/
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ARTIGOS EM REVISTAS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA – INIAV   

Will Casuarina glauca Stress Resilience Be Maintained in the Face of Climate Change? 

Fonte: Metabolites 

Autor/Autores: Tiago F. Jorge, José C. Ramalho, Saleh Alseekh, Isabel P. Pais (INIAV) , António E. 

Leitão, Ana P. Rodrigues, Paula Scotti-Campos (INIAV), Ana I. Ribeiro-Barros, Alisdair R. Fernie and 

Carla António 

 

 

  

A New Double-Stranded RNA Mycovirus in Cryphonectria naterciae Is Able to Cross the Species Barrier 

and Is Deleterious to a New Host 

Fonte: Journal of Fungi 

Autor/Autores: Carolina Cornejo, Sakae Hisano, Helena Bragança (INIAV), Nobuhiro Suzuki and 

Daniel Rigling 

 

 

  

ARTIGOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS – INIAV   

O DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO TAMBÉM É UMA CARACTERÍSTICA VARIETAL 

Fonte: Vida Rural 

Autor/Autores: Carla Inês (INIAV), José Pragana (INIAV) e António Manuel Cordeiro (INIAV) 

 

 

 

 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES E ETAPA INICIAL DO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DE PLÂNTULAS 

DE OLIVEIRA  

Fonte:  Vida Rural  

Autor/Autores: Rita M. Botelho (INIAV), Carla S. Inês (INIAV), J.M. Rato Nunes, António  

M. Cordeiro (INIAV) 

 

 

 

https://www.mdpi.com/2218-1989/11/9/593
https://www.mdpi.com/2309-608X/7/10/861
https://www.iniav.pt/images/publicacoes/2021/O_desenvolvimento_vegetativo.pdf
https://www.iniav.pt/images/publicacoes/2021/Germinacao_de_sementes.pdf

