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Workshop Florestal

“O Conhecimento ao 
serviço da Floresta 

do Futuro ”

Workshop Florestal “O Conhecimento ao serviço da Floresta do Futuro”

Custo da Inscrição
• Sócio Individual 50 €
• Representante de Sócio Colectivo (máximo 2 representantes por sócio)       50 €
• Sócio IPE 50 €
• Não-Sócio 100 €
• Sócio Estudante                                                25 €

� O prazo  limite de inscrição é 15 de Junho de 2007.
� A confirmação da inscrição carece do respectivo pagamento.
� Só haverá lugar ao reembolso da inscrição para desistências efectuadas até 
15 de Junho de 2007.
� A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário em 
qualquer data, procedendo à devolução dos valores já pagos de inscrição sem 
direito a nenhuma compensação adicional.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome __________________________________________________________

Empresa ________________________________________________________

Habilitações Literárias ____________________________________________
Cargo __________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________
Nº Contribuinte (para facturação) __________________________________

Para pagamento da inscrição na qualidade de
Sócio Individual, N.º ____

Sócio Colectivo, N.º ____

Representante ____________________________________________________

Representante ____________________________________________________

Sócio Estudante, N.º ____

Sócio IPE

Não Sócio                                                      

Modalidade de pagamento
Transferência Bancária. NIB: 003508130005127303074.

Banco: Caixa Geral de Depósitos.

Cheque N.º _____________ s/ ___________ no valor de ____ €.

Data ___/___/___  Assinatura ________________________________________



TECNICELPA - R. Amorim Rosa, 38 - 1.º Dt.º . 2300-450 TOMAR

Tel 249 324 858  / Fax 249 312 068 / E-mail : info@tecnicelpa.com

PROGRAMA

Organização

Moderador: Dr. Nuno Borralho.

�09:30 Recepção dos participantes.

�10:00 Boas Vindas.
Eng.º Serafim Tavares.

�10:10 Abertura do Workshop.
Dr. Nuno Borralho.

�10:15 “Melhoramento Florestal”.
Eng.º José Alexandre.

• Sequência do processo de melhoramento.

• Conceitos associados à métrica do melhoramento.

• Apresentação de estatísticas.

• Casos particulares de sucesso.

�11:15 Sessão de perguntas.

�11:30 “Protecção Ecológica”.
Dr. Carlos Valente.

Pragas e doenças.

• Evolução temporal das pragas e doenças.

• Os mapas de impacto das pragas conhecidas nos dois últimos anos.

• Os métodos de luta contra as pragas existentes.

• Os caminhos do futuro contra as pragas existentes.

Ecologia dos sistemas florestais.

• O conceito de abordagem à escala da paisagem do WWF.

• As questões ligadas à água.

�12:30 Sessão de perguntas.

�13:00 Almoço.
TECNICELPA, Associação Portuguesa 
dos Técnicos das Indústrias de Celulose 
e Papel

�14:00 “Biotecnologias”.
Dr.ª Cristina Marques.

• O percurso efectuado pelo Raiz.

• A época dos marcadores moleculares.

• A época dos genes.

• A descodificação do genoma do eucalipto como desafio nacional.

�15:15 Sessão de perguntas.

�15:30 “Solos e nutrição”.
Eng.º Sérgio Fabres.

• O conceito de balanço de nutrientes e a equação de equilíbrio.

• A correlação entre os teores de nutrientes nos solos e os CUBs.

• A resposta à adubação.

• O nutriglobulus.

• O caso do azoto.

• Um caso de estudo.

�16:30 Sessão de perguntas.

�17:00 Encerramento.


