
Não perca
a oportunidade
Inscreva-se na
CONFERÊNCIA 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DE SOLOS 
SOB O SISTEMA DE SEMENTEIRA DIRETA  
EM CULTIVOS ANUAIS E PERENES

WWW.CONFERENCIAS-ABOLSAMIA.PT 10 e 11 março de 2023
Quinta da Lagoalva de Cima, Alpiarça

Organização abolsamia Media Group
Em parceria com  André Antunes* 

*Consultor em Gestão integrada de solos e cultivos e Resiliência agropecuária

Com o apoio de



Capacitar os produtores e empresários agro-pecuários 
em resiliência financeira e ambiental, perante as flutu-
ações do mercado e das condições edafoclimáticas.

1º DIA 
Cultivos anuais 
de cereais,
oleaginosas, 
proteaginosas,
forrageiras e 
hortícolas

Temas detalhados

OBJETIVO DA CONFERÊNCIA

• Olhar sobre os mais recentes avanços 
em tecnologias de sementeira direta.

• Como utilizar cultivos de cobertura 
multiespécies, antes e durante a 
época da cultura comercial, através 
de técnicas como “oversowing”.

• Como implementar sistemas de 
produção com culturas múltiplas 
como o “intercropping” e o “relay 
cropping”, que permitem aumentar a 

rentabilidade por hectare.

• Sob o tema das análises de solos 
e culturas, debater técnicas como 
as análises de seiva, análises de 
microbiologia e os cálculos dos 
totais minerais em reserva através da 
geoquímica dos solos, procurando 
perceber quais os fatores limitantes 
e como atuar de modo a evitar 
desperdício de aplicações de 
fertilizantes e corretivos.



Possui mestrado em Soil Science 
- University of Aberdeen (1995) e 
é doutorado em Agronomia pela 
Universidade Estadual de Londrina 
(2006); com estudos complementares 
de Doutorado na Universidade de 
Paris e INRA (França), Kansas State 
University (KSU) (Manhattan, KS, EUA). 
Atualmente é pesquisador sénior do 
Instituto Agronômico do Paraná.
Teve uma forte influência nos EUA na 
implementação do uso de cultivos 

2º DIA 
Cultivos perenes: 
vinha, olival e 
pomares

Temas detalhados

Orador Principal

ADEMIR CALEGARI 
investigador / Engenheiro agrónomo

Engenheiro Agrónomo 
formado pela Faculdade 
de Agronomia Eliseu 
Maciel (FAEM), UFPEL, 
Pelotas, RS (1984).

de cobertura multiespécies 
depois da conferência 
No Till on the Plains, em 
2006 no Kansas onde 
estavam Gabe Brown e 
Ray Archuleta o primeiro 
acabando por citar o 
Prof. Calegari como o 
catalisador da mudança 
do seu modo de pensar em 
relação ao uso de cultivos 
de cobertura multiespécies.



• Acesso à conferência 
• Almoço e coffee break
• Acesso à área de networking e exposição
• Acesso às várias atividades dinamizadas no campo
• Certificado de presença no final do evento 
• Assinatura da revista abolsamia durante o ano 2023

Inscrição inclui:

200€/dia (inclui IVA a 23%)AAAT

até 20 fevereiro

250€/dia
21 a 27 fevereiro

LUGARES LIMITADOS

Participantes120

1º DIA 
Cultivos anuais 
de cereais,
oleaginosas, 
proteaginosas,
forrageiras e 
hortícolas

Temas detalhados

2º DIA 
Cultivos perenes: 
vinha, olival e 
pomares

Temas detalhados

10 de março 11 de março

T. 219 830 130 • M. 913 469 299  
E-mail. catarinagusmao@abolsamia.pt

Inscreva-se


