
REGISTO NO  CONGRESSO SUBMISSÃO DE  TRABALHOS 

A submissão é efetuada exclusivamente on-line atra-

vés da plataforma do Congresso, conftool. Primeiro, o 

autor deve criar a sua conta de usuário. Em segundo 

lugar, é necessário enviar o resumo. Uma vez criada 

a conta, o autor deve validar o endereço de e-mail 

seguindo o link no e-mail de confirmação que irá 

receber. A conta para o registo no Congresso e sub-

missão de resumos é a mesma. Consulte a página do 

Congresso em: www.esa.ipb.pt/cia2014  

Mirandela, Portugal 

 Até 24/02 Após 24 /02 

Regular 110 € 140 € 

Estudante 60 € 90 € 

Apicultor* 60 € 90 € 

Acompanhante 50 € 80 € 

* Sem apresentação de trabalhos 

 Os participantes podem agora efetuar o registo na 

página do congresso em www.esa.ipb.pt/cia2014. O 

registo com desconto poderá ser realizado até ao 

dia 24 de Fevereiro. Os apicultores que não apre-

sentarem trabalhos beneficiam de um desconto 

adicional.  

 O preço da inscrição inclui toda a documentação 

do congresso, a receção de boas-vindas no dia 13, 

coffee breaks, almoço do dia 14 e 15 e jantar do 

Congresso no dia 14. 

 O preço de inscrição para os acompanhantes não 

inclui a documentação nem o acesso ao Congres-

so. Para os acompanhantes será organizada uma 

visita guiada pela cidade de Mirandela no dia 14. 

 
 

 

Abril está cada vez mais próximo e a excelente rece-

tividade que o III Congresso Ibérico de Apicul-

tura despertou nos investigadores e técnicos Espa-

nhóis e Portugueses é sinónimo da dinâmica que 

envolve a apicultura. É agora o tempo ideal para 

organizar a vossa participação e submeter os vossos 

trabalhos e novas descobertas para apresentação e 

discussão neste fórum ibérico. Podem consultar a 

página do evento em www.esa.ipb.pt/cia2014 para 

obter toda a informação sobre a submissão de traba-

lhos, a inscrição no evento bem como a organização 

da estadia em Mirandela. Contamos brevemente 

com todos vós, já em Abril de 2014 em Mirandela, 

Portugal. 

Os autores são convidados a apresentar os seus tra-

balhos no âmbito dos tópicos do Congresso, em for-

mato oral ou painel. 

Para a preparação dos resumos, os autores devem 

seguir as orientações do modelo, disponível na página 

do evento. Os resumos podem ser apresentados em 

Português ou Espanhol, as línguas oficiais do Con-

gresso. 

SUBMISSÃO DE  TRABALHOS 

 Endereço Postal 

III Congresso Ibérico de Apicultura 

Escola Superior Agrária de Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança 

Campus S. Apolónia 

5301-854 Bragança 

      Portugal 

 Telefone: +351 273303382 

 Fax: +351 273325405 

 Internet: http://esa.ipb.pt/cia2014  

 Email: CIA2014@ipb.pt 

 

CONTACTOS 

http://www.esa.ipb.pt/cia2014
http://www.esa.ipb.pt/cia2014
http://www.esa.ipb.pt/cia2014
mailto:CIA2014@ipb.pt


  Cooperativa de produtores de mel da Terra Quente 

PROMOTOR 

ESTRUTURA DO  CONGRESSO 

TÓPICOS DO  CONGRESSO 

DATAS IMPORTANTES 

 O congresso está organizado em sessões temáticas 

iniciando com uma sessão plenária, apresentada 

por um orador convidado, seguida de um conjunto 

de apresentações orais e em painel.  

 Para os acompanhantes será organizado um progra-

ma alternativo. 

 As ameaças à sanidade das colónias: dos pesticidas 

às doenças, parasitas e predadores 

 A genética e o melhoramento como ferramentas 

para uma melhor gestão e conservação da abelha 

ibérica 

 Qualidade e inovação como fatores de promoção e 

diversificação das produções apícolas 

 Novas ferramentas para uma apicultura cada vez 

mais competitiva 

 Submissão de resumos – até 03 de janeiro  

 Notificação de aceitação –  até 17 de fevereiro  

 Registo com desconto – até 24 de fevereiro  

 Congresso –  de 13 a 15 de abril  

ORGANIZAÇÃO 

  CIMO – Centro de Investigação de Montanha, Portugal 

  IPB – Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

  FNAP – Federação Nacional dos Apicultores de 

Portugal 

  Câmara Municipal de Mirandela 

 DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento 

da Terra Quente 

  Miguel Vilas-Boas (Coordenador), CIMO & IPB, 

Portugal 

  Isabel C.F.R. Ferreira, CIMO & IPB, Portugal 

  Jesus Llorente Martinez, Espanha 

  José Luis Herguedas, Feira Apícola de Pastrana, 

Espanha 

  José Sánchez Sánchez, CIALE & USAL, Espanha 

  Luís Dias, CIMO & IPB, Portugal 

  M. Alice Pinto, CIMO & IPB, Portugal 

  M. Letícia Estevinho, CIMO & IPB, Portugal 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

INSTITUIÇÕES APOIANTES 

 Associação de apicultores do Parque Natural de 

Montesinho 

 Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

  António Gómez Pajuelo, Consultores Apícolas, Cas-

tellón, Espanha 

 Cristina Aguiar, Universidade do Minho, Portugal 

 Maria Graça Campos, Universidade de Coimbra, 

Portugal 

 Maria Graça Miguel, Universidade do Algarve, Portugal 

 Maria Pilar de la Rua, Universidad de Múrcia, Espanha 

 Mariano Higes, Centro Apícola de Castilla–La Man-

cha. Marchamalo, Espanha  

 Ofélia Santos, Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

Portugal 

 Xésus Féas, Universidad de Santiago,  Espanha 

ALOJAMENTO 

O alojamento recomendado pela organização do 

Congresso é o Hotel D. Dinis (***). As reservas 

devem ser efetuadas diretamente pelos participantes 

através de:  

 telefone – 00351 278260100    

ou 

 email – hoteldomdinis@gmail.com  

No email deverá referir a participação no Congresso 

e enviar o comprovativo do registo para beneficiar 

dos seguintes preços reduzidos: 

 quarto simples –36 €, inclui pequeno-almoço e garagem 

 quarto duplo – 44 €, inclui pequeno-almoço e garagem 

Mirandela está situada no Nordeste de Portugal, a 

155 km a este do Porto e 450 km a norte de Lisboa. 

É uma cidade próxima de muitas cidades Espanholas 

como Zamora (150 km), Ourense (150 km), Vallado-

lid (260 km) e Madrid (410 km).  

A organização do evento irá disponibilizar, mediante 

inscrição prévia dos participantes, transporte de 

Zamora para Mirandela no dia 13 de Abril (horário a 

confirmar) e de Mirandela para Zamora no dia 15 de 

Abril ao final da tarde. 

INFORMAÇÃO DE  VIAGEM 


