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Operação 2.1.4 - Ações de informação

O Projeto
•

Plano de Ação Plurianual - Ações de Informação e Divulgação UNAC, projeto da Operação
2.1.4 - Ações de informação, no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida pelo
PDR 2020 e cofinanciada pelo FEADER, no âmbito do Portugal 2020.

•

Este projeto visa a realização de atividades de disseminação de informação técnica,
económica e organizacional, designadamente nos domínios da competitividade, da
organização de produção, do ambiente e clima e do desenvolvimento dos territórios
rurais.

•

Seminários sobre mercados de produtos florestais, publicações de análise sobre os
mercados, workshops de transferência de conhecimento, boletins técnicos, etc.
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Operação 2.1.4 - Ações de informação

Ciclo de Workshops de Transferência de Conhecimento
•

Transferência de conhecimento "+ Conhecimento/ha", que visa a partilha de inovação e a
incorporação de práticas de gestão mais adequadas.
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Operação 2.1.4 - Ações de informação

Ciclo de Workshops de Transferência de Conhecimento
•

Projetos de apoio e valorização do Montado: AdaPT, LIFE e POCTEP (Beja| 27 Abril)

•

Seca e o impacto no sobreiro (Maio, data e local a anunciar)

•

Montados em declínio: inversão ou conversão? (Maio, data e local a anunciar)

•

Valorização dos Montados - pilares de valor (Junho, data e local a anunciar)

•

Produção de Pinha de Pinheiro Manso (2.º semestre)

•

Riscos Bióticos para a Produção de Pinhão (2.º semestre)

•

Boas práticas para a regeneração de quercíneas (2.º semestre)

•

Boas práticas para a promoção da Biodiversidade em Montados (2.º semestre)

•

Culturas Florestais regadas (2.º semestre)
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PROJETOS DE APOIO E VALORIZAÇÃO DO MONTADO: ADAPT, LIFE E POCTEP

Enquadramento
•

Um conjunto diversificado de programas de apoio, de que são exemplo o AdaPT, o LIFE e
o POCTEP, têm possibilitado a execução de vários projetos sobre o Montado, em
temáticas tão diversas como a adaptação às alterações climáticas, a gestão integrada do
Montado e a Valorização Integral da Montado, com resultados relevantes, pelo que é
essencial transferir este conhecimento para os produtores florestais.
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Muito Obrigado!
ncalado@unac.pt
www.unac.pt
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