Workshop sobre Pastagens e Forragens
GRATER | 06/05, 14/05 e 15/05 de 2019

A GRATER – Associação de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Projeto de
Cooperação “Cultivar e Cooperar” financiado pelo PRORURAL+, irá organizar um
Workshop sobre Pastagens e Forragens. O Workshop realizar-se-á em maio, com a
duração de 9 horas e terá lugar na sede da Associação de Jovens Agricultores
Terceirenses.
O evento será direcionado para agricultores, técnicos e estudantes de cursos ligados ao
setor agrícola terá como objetivo abordar os seguintes temas:
✓ Parte I - A cultura do milho nos Açores;
✓ Parte II - Pastagens permanentes e temporárias;
✓ Parte III - As alterações climáticas na agricultura.
O Workshop será dividido em três partes, a realizar nos dias 6 (Parte I), 14 (Parte II) e
15 (Parte III) de maio de 2019.

PARTE I - A CULTURA DO MILHO NOS AÇORES

O milho é uma espécie pertencente à família das Gramíneas, sendo uma das culturas
arvenses mais importantes nos Açores.
Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, a área da cultura de milho nos
Açores tem vindo a aumentar ao longo dos anos, estimando-se que em 2017 mais de
10 mil hectares de área de milho (forrageiro e grão).
Considerando a importância da cultura nos Açores, para a alimentação animal e o custo
de instalação da mesma, a parte I é direcionada para a cultura do milho.
O objetivo é dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a escolha das
variedades mais apropriadas às nossas condições edafoclimáticas, bem como a
identificação das práticas de culturas mais adequadas, no sentido de aumentar a sua
produtividade.
Dia: 06-05-2019
Horário: 19H30 às 22h30
Formador: Eng.º Paulo Carvalho
Programa:
•

Sementeira

•

Fertilização

•

Controlo de infestantes e pragas

•

Colheita e Silagem

•

Conta de cultura

Público Alvo:
✓ Agricultores
✓ Técnicos
✓ Estudantes de cursos ligados ao setor agrícola
Local:
Sede da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT)

PARTE II - PASTAGENS PERNAMENTES E TEMPORÁRIAS

Nos Açores as pastagens e forragens são a base da alimentação dos ruminantes.
Considerando a importância das pastagens nos Açores, para a alimentação animal, a
Parte II é direcionada para a temática das pastagens temporárias e permanentes.
O objetivo, referente às pastagens permanentes e temporárias, é dotar os participantes
dos conhecimentos necessários para a escolha das variedades mais apropriadas às
nossas condições edafoclimáticas, bem como a identificação das práticas de culturas
mais adequadas e de maneio.
Dia: 14-05-2019
Horário: 19H30 às 22h30
Formador: Eng.º Joel Presa
Programa:
✓ A importância das pastagens, e pastagens sustentáveis
✓ Tipos de culturas pratenses
✓ Principais espécies pratenses
✓ Instalação e manutenção de pastagens temporárias e permanentes
✓ Curvas de produção das pastagens
✓ Normas de pastoreio
✓ Silagem
Público Alvo:
✓ Agricultores
✓ Técnicos
✓ Estudantes de cursos ligados ao setor agrícola
Local: Sede da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT).

PARTE III - AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGRICULTURA

A alteração do clima tem mostrado um clima em mudança que atinge, nomeadamente
a Europa.
A agricultura tem de se adaptar a esta nova realidade, de forma a darmos cumprimento
às metas fixadas no Acordo de Paris, através da implementação de práticas agrícolas
que conduzam a redução das emissões atmosféricas produzidas pela atividade agrícola
e pecuária.
A Parte III é direcionada para as mudanças de comportamento dos agricultores num
cenário de alterações climáticas.
Pretende –se com este tema, abordar os aspetos relacionados com a evolução do clima
nos Açores, o contributo da agricultura para a atenuação das alterações climáticas e as
alterações a introduzir na agricultura dos Açores para que esta se mantenha uma
atividade sustentável e amiga do ambiente.
Dia: 15-05-2019
Horário: 19H30 às 22h30
Formador: Eng.º Eduardo Brito de Azevedo
Programa:
•

Evolução do clima e os cenários futuros

•

A adaptação do setor agricultura às alterações climáticas

•

A agricultura e os desafios da neutralidade nos Açores

•

Alterações na agricultura face a um cenário de alterações climáticas – Caso:
Bovinicultura de leite

Público Alvo:
✓ Agricultores
✓ Técnicos
✓ Estudantes de cursos ligados ao setor agrícola
Local: Sede da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT)

