
Programa

Dia 31 de Maio
9h00 Sessão de Abertura
 Prof. Albino António Bento – Diretor da 

Escola Superior Agrária de Bragança
 Prof. Jaime Pires – Coordenador do Centro 

de Investigação de Montanha
 Prof. M. Ângelo Rodrigues – Coordenador 

do Projeto PTDC/AGR-AAM/098326/2008

9h30 Sessão plenária
 Moderador: Jaime Pires
9h30 Notas históricas sobre a importância e 

evolução das pastagens no Mundo com 
particular referência a Portugal.

 David Crespo 

10h30 As pastagens biodiversas ricas em legumi-
nosas (PBRL) e o seu papel no aumento da 
produtividade e no melhoramento do 
ambiente através da fixação simbiótica de 
azoto e do sequestro de carbono. Compara-
ção de PBRL com pastagens naturais.

 David Crespo

12h20 Sessão dedicada ao projeto PTDC/AGR--
AAM/098326/2008

 Moderador: Margarida Arrobas

12h20 Gestão de leguminosas pratenses em 
olival. Persistência das espécies após três 
anos de cultivo.

 M. Ângelo Rodrigues, Isabel Q. Ferreira, A. 
Marília Claro, Jaime Pires, Margarida 
Arrobas

12h40 Influência de diferentes coberturas vege-
tais no comportamento fisiológico da olivei-
ra em condições de sequeiro.

 Carlos Correia

15h00 Visita de campo – pastagens
 Coordenação: Carlos Aguiar
 Visita às pastagens da Quinta do Poulão

Dia 1 de Junho
9h00 Visita de campo – olivais
Coordenação: M. Ângelo Rodrigues
 Visita aos ensaios instalados em Suçães, 

Mirandela

Nota introdutória

O Centro de Investigação de Montanha do 
Instituto Politécnico de Bragança e o 
Centro de Investigação e de Tecnologias 
Agro-Ambientais e Biológicas da Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro têm 
vindo a estudar a possibilidade de se intro-
duzirem cobertos de leguminosas anuais 
de ressementeira natural em olival tradi-
cional de sequeiro, como forma de gestão 
do solo.

A equipa do projeto conta com a colabora-
ção do Engenheiro David Crespo como 
consultor. O engenheiro David Crespo é 
reconhecido em toda a comunidade cientí-
fica e técnica como o maior especialista 
nacional na área das pastagens, sendo o 
seu conhecimento determinante para se 
poder obter êxito na gestão de espécies 
pratenses em olival.

Organização:
Manuel Ângelo Rodrigues, CIMO - IPB
Carlos Manuel Correia, CITAB - UTAD

Leguminosas pratenses 
na gestão sustentável 

dos olivais de sequeiro

Workshop

Com a participação do
Engenheiro David Crespo

31 de maio
e 1 de junho de 2012 

Escola Superior Agrária de Bragança
Auditório Pequeno

Financiamento:
Projeto PTDC/AGR-AAM/098326/2008 - Coberturas vegetais: a estratégia 
decisiva na gestão sustentável dos olivais de sequeiro. Financiado por 
Fundos FEDER através do Programa Operacional Factores de Competitivi-
dade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia.


