
Apresentação

4.Programa
preliminar

Destinatários: 
empresários agrícolas, 
técnicos, 
investigadores e 
estudantes. 

II Simpósio Nacional
dos Frutos Secos

O II Simpósio Nacional de Frutos Secos, uma 
organização da Sociedade de Ciências Agrárias de 

Portugal (SCAP) e do Centro Nacional de Competências 
dos Frutos Secos (CNCFS), vai ter lugar dia 10 e 11 de 

outubro, no Auditório Municipal de Mirandela.
Três anos após o I Simpósio Nacional de Frutos Secos, 
realizado em Ferreira do Alentejo em junho de 2016, a 

SCAP e o CNCFS trazem a debate temas como a 
produção, a transformação, a valorização da produção e 

dos subprodutos e a comercialização, no âmbito das 
sub-fileiras da amendoeira, aveleira, alfarrobeira, 

nogueira e pistácio. O aprofundamento dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos e a sua 

transmissão aos agentes da fileira são cruciais, dado 
que, só com eles, se conseguirá melhorar a 

sustentabilidade económica e ambiental dos f rutos 
secos, assim como, a manutenção, melhoramento e 

valorização do património genético e cultural nacional.
Cada sessão é iniciada por uma conferência plenária 

proferida por um orador convidado, seguida de sessões 
de comunicações orais e de em painel.

Este evento contará com os melhores especialistas 
nacionais e estrangeiros, e estamos certos que dará um 

contributo importante para um crescimento mais 
seguro e sustentável dos f rutos secos em Portugal.

 

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019
12.00-14.00h Entrega de documentação no átrio 

do Auditório
Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019

14.00-14.30h Sessão de abertura
14.30-15.15h Conferência Inaugural 

15.15-16.15h Sessão I - Mercados e Marketing 
16.15-16.45h Pausa para café

16.45-18.30h Sessão II - Material Vegetal 
20.00h Jantar de Encerramento 

Sexta-feira, 11 de Outubro de 2019
09.00-10.45h Sessão III - Técnicas culturais 

10.45-11.05h Pausa para café
11.05-12.30h Sessão IV - Proteção fitossanitária

12.30-14.00h Almoço
14.00-15.00h Sessão de painéis 

15.00-16.30h Sessão V - Pós-colheita, novos 
produtos e valorização de subprodutos
17.00 – 17.15h Sessão de encerramento

Sábado, 12 de Outubro de 2019
09.00-12.30h Visita técnica 

https://snfs2019.webnode.pt/
snfs2019@gmail.com
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Importância
Nacional

queijos.

A produção de f rutos secos é, em algumas regiões do país, 
a principal fonte de rendimento agrícola das populações 
rurais, assegurando, para além de um valor económico e 
social muito relevantes, outras componentes 
fundamentais, tais como a manutenção de sistemas 
ecologicamente adaptados, a conservação da 
biodiversidade e da herança cultural. A produção e o 
consumo de f rutos secos assentam numa forte tradição 
regional, nomeadamente, na gastronomia e doçaria. Os 
f rutos secos são reconhecidos pela sua riqueza nutricional 
em particular vitaminas, sais minerais, fibras vegetais e 
compostos proteicos, motivo pelo qual é recomendado o 
seu consumo regular, numa alimentação saudável e 
equilibrada. Portugal possui condições edafo-climáticas 
favoráveis para o cultivo da amendoeira, da aveleira, da 
alfarrobeira, da nogueira e também do pistácio, sobretudo 
no interior do país, onde estas alternativas culturais 
representam um enorme potencial que urge aproveitar. 

A produção está concentrada em pomares de pequena 
dimensão, com baixa produtividade e a utilização, 
f requente, de práticas culturais desadequadas. 
Atualmente, a situação está a evoluir positivamente, 
sobretudo em relação à amendoeira, cultura na qual se 
gerou uma nova dinâmica em Trás-os-Montes, Beira 
Interior e Alentejo, com o aparecimento de projetos de 
pequena, média e grande dimensão, recorrendo às mais 
modernas tecnologias e a material vegetal com maior 
potencial produtivo. De igual forma, assiste-se ao 
aparecimento de novas e renovadas empresas na área do 
processamento e aparecimento de novos produtos, num 
mercado muito competitivo e exigente. Alguns dos 
produtos inovadores são as farinhas à base de f rutos 
secos, os snacks, granolas, bebidas vegetais, pastas, 

 

O Simpósio decorrerá a 10 e 11 de outubro de 2019, no Auditório 

Municipal de Mirandela. A página web do simpósio 

(https://snfs2019.webnode.pt/), a disponibilizar brevemente, 

incluirá um mapa para a localização do Auditório e dos hotéis.

A inscrição deve ser preferencialmente formalizada por correio 

eletrónico (snfs2019@gmail.com), depois de preenchido o 

boletim que se encontra disponível na página web 

(https://forms.gle/Y3geRRsrNmuTuxog8). Pode também ser 

enviada por correio ou fax, para o Secretariado do Simpósio,

   

 

2. Inscrição

1. Local e data do evento

Inscrição                            Até 30 de julho (€)        Após 30 de julho (€)

Sócios da SCAP/CNCFS *                                    70,00                                                    120,00
Não sócios da SCAP/CNCFS *                           100,00                                                   150,00
Estudantes Sócios **                                           30,00                                                    60,00
Estudantes não Sócios**                                    50,00                                                    80,00
      

Os preços incluem:
* Documentação, cafés, almoço dos dias 10 e 11 e jantar do dia 10 
**Não inclui Jantar
Na categoria de sócios incluem-se todos os sócios da Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP) 
com as quotas em dia e até dois técnicos de cada associado do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS).
As inscrições reduzidas apenas serão aplicadas a Estudantes de licenciatura e mestrado que 
façam prova da sua situação.

Os resumos dos trabalhos a apresentar devem ser enviados até 
dia 30 de Junho de 2019, por correio eletrónico (snfs2019@gmail.com)

3. Envio dos resumos

COMUNICAÇÕES ORAIS E EM PAINEL

O idioma oficial do Simpósio é o português. Poderão ser apresentadas
comunicações em castelhano e inglês. 

Comunicações Orais
As comunicações orais terão a duração de 15 minutos, 

(10 minutos de apresentação e 5 minutos de debate. No auditório 
estará disponível um projetor multimédia com computador. 

As apresentações deverão ser entregues ao secretariado do no 
primeiro dia do Simpósio com indicação do nome da comunicação, 

autor e sessão correspondente. Os autores que utilizarem outros meios 
deverão no próprio dia, e antes do começo da sessão, contactar o secretariado.

Comunicações em Painel
Os painéis serão colocados nos suportes disponíveis para o efeito, 

respeitando os espaços identificados com o respectivo código. 
A organização do congresso proporcionará o material necessário 

para a sua afixação. 
Os painéis terão dimensões máximas de 100 cm de altura por 90 cm de largura. 

Os painéis serão objecto de discussão em sessão própria, para o que os 
autores deverão estar preparados para apresentar as principais conclusões

 dos trabalhos expostos.

NORMAS PARA OS TRABALHOS COMPLETOS
Os trabalhos completos devem ser enviados ao secretariado do simpósio, 

através do correio electrónico, até dia 30 de setembro de 2019. Os trabalhos 
devem ser redigidos de acordo com as normas da Revista das Ciências Agrárias, 

e serão objeto de publicação num número especial da revista.

juntamente com cheque ou comprovativo do pagamento.

O pagamento poderá ser efetuado através de uma transferência bancária para a conta com o NIB: 
PT50 0010 0000 5342 2680 0019 8, em nome da “Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal”. 
Solicita-se que no descritivo seja indicado o nome ou nomes das pessoas a que se refere e que seja enviada 
para o Secretariado do Simpósio uma cópia do comprovativo. Através de cheque endossado ao Secretariado
 do simpósio. As inscrições, bem como a aceitação das comunicações orais e em painel só serão formalizadas 
após realizadoo pagamento. A confirmação da inscrição será efetuada através de correio eletrónico ou fax. A 
inscrição inclui: Documentação, cafés, almoços e Jantar (dia 10). 


