PROGRAMA

sexta-feira
26/Out

_manhã

"PNPG Go" contribuímos para uma floresta mais autóctone”
Cecília Alves | Projeto PNPG GO

09h30
PAINEL II- EDUCAR PARA O AMANHÃ
Moderador - José da Mota Alves|ATAHCA
09h30 - Rui Borges | DRAP Norte
“Silvicultura sustentável – Apoios públicos previstos no
PDR2020”
09h50 - João Carvalho | UTAD
“Floresta Autóctone um Património a Valorizar - Aproveitamento económico da madeira de carvalho “

12H30 - Pausa para almoço (almoço livre)

10h10 - Degustação de produtos locais

_tarde

10h30 - Workshop “Silvicultura do carvalho dinâmica, rentável e
sustentável” - João Carvalho | UTAD

manhã
09h30 - Abertura do secretariado
Receção aos participantes
10h00 - Workshop comunidade escolar local “Com o projecto

14h00 - SESSÃO DE ABERTURA
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
Miguel João de Freitas
ATAHCA|CMTB |ACFCG|UTAD|OBIO-N | AMOPT

As IV Jornadas técnicas sobre os Carvalhos, agora
com realização bienal, nos anos pares, dão continuidade a um projeto iniciado em 2013 como corolário do
objetivo partilhado por várias entidades de promoverem
uma floresta portuguesa saudável e rica para aqueles
que nela vivem e dela dependem, bem como proporcionar espaços lúdicos e de ócio aos visitantes. Com a
duração de 3 dias, estas jornadas decorrem no Campo
do Gerês, Terras de Bouro, em pleno coração do Minho
e do único Parque Nacional, o da Peneda-Gerês, onde
se encontra a Mata de Albergaria de uma riqueza natural única. Os participantes, oradores, convidados e
escolas são recebidos nos Museus de Vilarinho das Furnas e da Geira, para partilharem a sua experiência e
conhecimento através de apresentações, debates, provas gastronómicas e momentos didáticos. Como a floresta não se vive em sala, são programadas saídas à
floresta para conhecer o espaço mas também para
darem o seu contributo ao legado deste património
coletivo, através de ações de plantação e colheita de
sementes. Se na floresta se geram uma multiplicidade
de valores económicos, sociais e ambientais, o que se
quer com estas jornadas é que cada um experiencie isso
mesmo.

sábado
27/Out

14h30 - Conferência “A Biodiversidade e a História da Floresta
Portuguesa”
Jorge Paiva | Centre for Functional Ecology - Science for
People & the Planet. University of Coimbra

PAINEL I - EDUCAR PARA O FUTURO
Moderador - Monica Maia-Mendes|OBIO-N
15h20 - Rosa Pinho | Universidade de Aveiro
“Sensibilização e Educação Ambiental - uma aposta do
Herbário da Universidade de Aveiro”
15h40 - Catarina Almeida | METRO QUADRADO, LIPOR
“Programa de Manutenção de Árvores de Floresta Nativa”
16h00 - Antonio R. Corbal |Centro Desenvolvimento Rural “O
Viso”
Lodoselo; Pobo-escola
16h20 - Debate
16h40 - Degustação de produtos locais

Saída de campo
12H30 - Pausa para almoço (almoço livre)

_tarde
PAINEL III - EDUCAR PARA BENEFICIAR
Moderador - José Carlos Pires |ACFCG
14h30 - Pedro Sousa | Quercus - ANCN
“Cidadania ativa ao serviço do bem comum “
14h50 - Nuno Forner |ZERO
“Importância de uma floresta biodiversa no fornecimento
de serviços de ecossistema”
15h10 - Henrique Pereira dos Santos|MONTIS
“O caminho da suavidade”
15h30 - Debate

16h00 - Workshop “Processamento da Bolota”, com degustação
de produtos da bolota”
José Luís Araújo | Associação Espaço VIPA 1051
17h30 - Conferência “Educação Ambiental: cuidado e responsabilidade em tempos de insustentabilidade”
Humberto Martins | UTAD / CRIA-UM
Educação Ambiental
18h10 - Encerramento
22h00 - “Banhos de Floresta” – atividade livre recomendada

17h10 - Workshop “A Flora Silvestre à Mesa - A necessidade de
inclusão das espécies espontâneas na alimentação ”
Rita Roquette | Bloom Sativum

_manhã

22h00 - “Banhos de Floresta” – atividade livre recomendada

10h00 - Actividade Prática
Passeio guiado, com visita às plantações das Jornadas anteriores
12h30 - Caldos do pote

domingo
28/Out

