
 

1 

 

 

www.icultivar.pt 
info@icultivar.pt 

 

 

1ª Reunião Anual do Programa Integrado de IC&DT 
CULTIVAR 

5 de fevereiro de 2021 
 

Programa 
Sessão da Manhã 
 
09:00-09:10  Abertura da sala de reunião virtual 

09:15-09:30  Início dos trabalhos - Helena Freitas, PI Cultivar 

09:30-10:00  LI1 Caracterização biofísica do território e respetivas dinâmicas 

socioeconómicas e demográficas - Albano Figueiredo, PI Linha de 

Investigação 1- 20 min apresentação + 10 min discussão 

10:00-10:30  LI2 Caracterização dos recursos genéticos endógenos naturais nas 

janelas de paisagem - Sílvia Castro, PI LI2 (20 min apresentação + 10 

min discussão) 

10:30 – 10:45  Intervalo 

10:45-11:15  LI3 Avaliação e monitorização dos SE relevantes para os RGE naturais 

selecionados - Paula Castro, PI LI3 (20 min apresentação + 10 min 

discussão) 

11:15- 11:45  LI4 Valorização sustentável dos recursos genéticos endógenos naturais 

selecionados - Sandra Correia, PI LI4 (20 min apresentação + 10 min 

discussão) 

11:45-12:15  LI5 Caracterização do potencial de inovação dos recursos genéticos 

endógenos naturais - Christophe Espírito Santo, PI LI5 (20 min 

apresentação + 10 min discussão) 

12:15-12:30  LA. Disseminação do conhecimento e divulgação dos resultados – João 

Loureiro, PI LIA (10 min apresentação + 5 min discussão) 

12:30-12:45 WRAP-UP – Joana Costa, CEO Cultivar 
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Sessão da Tarde 
 
14:00-14:10  Abertura da sala de reunião virtual 

14:10-14:15  Início dos trabalhos – Joana Costa e João Loureiro 

14:15-14:25 David Aguiar Branco (Aluno do Mestrado em Geografia Física e 

Ordenamento do Território) – Sustentabilidade da expansão da 

agricultura intensiva em contexto de alterações climáticas: o caso do 

sistema de regadio da Campina de Idanha-a-Nova – UC – LI1 e LI4 (5 min 

apresentação + 5 min discussão) 

14:25-14:35 Joel Duarte Neves (Aluno do Mestrado em Geografia Física e 

Ordenamento do Território) – Evolução da pressão sobre os recursos 

hídricos associada a alterações no uso do solo na Cova da Beira – UC – 

LI1 e LI4 (5 min apresentação + 5 min discussão) 

14:35-14:50 Maria Fernanda Rollo e António Ribeiro Telles Costa (investigadores) – 

Cultivado no Passado: roteiro histórico – HTC/UC (10 min apresentação 

+ 5 min discussão) 

14:50-15:05 João Figueiredo (Aluno do Mestrado em Informática e Bolseiro 

contratado no âmbito do CULTIVAR) – iCultivar: Plataforma para 

dinamização do setor agroalimentar em territórios de baixa densidade 

– IPN/UC – LI2 (10 min apresentação + 5 min discussão) 

15:05-15:20 Miguel Ferreira (Técnico superior contratado no âmbito do CULTIVAR) 

– Modelação ecológica da esteva – IPCB – LI2 e LI3 (10 min apresentação 

+ 5 min discussão) 

15:20-15:35 Sandra Caeiro (Aluna do Mestrado em Bioquímica) – Caracterização de 

mecanismos de regulação envolvidos na relação enxerto/porta-enxerto 

em variedades tradicionais de Prunus dulcis Mill. – UC – LI2 e LI4 (10 min 

apresentação + 5 min discussão) 

15:35-15:45 Alberto Cardoso (Aluno do Mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia 

Vegetal) – Caracterização genética e conservação de variedades 

tradicionais de marmeleiro (Cydonia oblonga Mill.) com potencial de 

valorização – UC – LI2 e LI4 (5 min apresentação + 5 min discussão) 
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15:45-15:55 Ana Pedrosa (Técnica superior contratado no âmbito do CULTIVAR) – 

Caracterização e validação funcional de porta-enxertos de Prunus spp. 

num contexto de adaptação a stresses bióticos e abióticos – LI2 e LI4 (5 

min apresentação + 5 min discussão) 

15:55-16:10 Tiago Calado (Aluno de Mestrado no âmbito do CULTIVAR) Perceção dos 

agricultores sobre a diversidade e funções da fauna do solo – LI2 e LI3 

10 min apresentação + 5 min discussão) 

16:10-16:25 Tatiana Diamantino (Técnico superior contratado no âmbito do 

CULTIVAR) – Estudos genéticos e conservação de espécies 

mediterrânicas: esteva, abrótea e medronheiro – IPCB – LI2 e LI5 (10 min 

apresentação + 5 min discussão) 

16:25-16:45 Intervalo 

16:45-17:00 Catarina Siopa (Aluna de Doutoramento no âmbito do CULTIVAR) – 

Polinização e polinizadores em Prunus spp. – Estado atual dos serviços 

de polinização atuais e em cenários futuros de alterações globais – UC – 

LI3 (10 min apresentação + 5 min discussão) 

17:00-17:10 Hugo Gaspar (Técnico superior contratado no âmbito do CULTIVAR) – A 

coleção entomológica do FLOWer Lab e a sua aplicabilidade em 

agroecossistemas – UC – LI3 e LI4 (5 min apresentação + 5 min 

discussão) 

17:10-17:20 Maria Bento (Aluna do Mestrado em Ecologia) – Caracterização dos 

agentes etiológicos responsáveis pelos recentes casos de doença em 

Prunus persicae na Região da Cova da Beira – IPN e UC – LI3 e LI4 (5 min 

apresentação + 5 min discussão) 

17:20-17:35 Elsa Baltazar (Aluna de Doutoramento no âmbito do CULTIVAR) – 

Abordagem integrada para a caracterização, conservação e valorização 

de recursos genéticos de cerejeira e ginjeira – UC – LI2, LI3 e LI4 (10 min 

apresentação + 5 min discussão) 

17:35-17:45 Tércia Lopes (Técnica superior contratado no âmbito do CULTIVAR) – 

Estabelecimento e conservação ex situ de germoplasma vegetal – a 

relevância das técnicas de cultura in vitro – UC – LI4 (5 min apresentação 

+ 5 min discussão) 

17:45-17:55 Liliana Moreira (Técnica superior contratado e doutoramento no 

âmbito do CULTIVAR) – Melhoramento do feijão-frade da Lardosa: 

preservar o património genético vegetal através da produção – UC e 

CATAA – LI4 e LI5 (5 min apresentação + 5 min discussão) 
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17:55-18:10 Okta Pringga (Aluno de Doutoramento no âmbito do CULTIVAR) – 

Castanea sativa - from the tree to the gut: production, nutritional and 

functional characterization – IPN, UC e CATAA – LI5 (10 min 

apresentação + 5 min discussão) 

18:10-18:25 Marlene Mota (Aluna de Mestrado em Bioquímica) – Desenvolvimento 

de uma ferramenta molecular para deteção rápida de pragas do 

marmeleiro (Cydonia oblonga Miller) valorizando o seu cultivo na região 

da Beira Interior – UBI, IPN e CATAA – LI5 (10 min apresentação + 5 min 

discussão) 

18:25-18:40 Mariana Oliveira – (Aluna de Mestrado em Ciências Gastronómicas) - 

Desenvolvimento de um novo produto alimentar, através de um 

processo fermentativo aplicado a uma leguminosa produzida na região 

da Beira Baixa – UP e CATAA LI5 (10 min apresentação + 5 min 

discussão) 

18:40-19:00  WRAP-UP – Joana Costa e João Loureiro 

  


