
 
 

 
 
 

                                                                             

PROGRAMA JORNADAS DE TRABALHO EM CABO VERDE – NOVEMBRO DE 2017 
 

Sessões de trabalho a levar a cabo em Cabo Verde durante o mês de novembro, relacionadas com as 
diferentes atividades do projeto. 
 
Lugar: Ilha de Santiago (Cabo Verde) 
 
Datas das Jornadas de Trabalho: De 7 a 14 de novembro de 2017 
 

Terça, 7 de novembro de 2017 

21:45 

 

 

Chegada ao aeroporto de Praia (Ilha de Santiago, Cabo Verde). Voo NT805 da 

companhia Binter Canarias. 

Transferência para o Hotel. 

Sócios que viajarão desde as Canárias: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP e ULPGC 

Sócios que viajarão desde os Açores: UAC 

 

 
 

ATIVIDADE 3: COORDENAÇÃO DO PROJETO 
  

Quarta, 8 de novembro de 2017 

09:00 – 11:00 Reunião para planificação e seguimento do projeto entre sócios de Cabo Verde, 
Canárias e Açores. 
 

 Breve apresentação feita pelos sócios do projeto sobre as ações já levadas a 
cabo no âmbito das diferentes atividades que compõem o projeto.  

 

 Apresentação das ações a levar a cabo durante a semana no decorrer destas 
Jornadas de Trabalho, dentro das diferentes atividades.  

 

11:00 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

Descanso 
 
Reuniões paralelas entre os grupos de trabalho para planear e organizar 
detalhadamente as atividades a realizar durante a semana de trabalho:  

 Monitorização e formação agrária; 

 Dieta saudável 

 ENCAVE 
 
Lugar de celebração: Sede de ARFA 
 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP, ULPGC, UAC, ARFA, INIDA, DGASP e INSP 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                                                                             

ATIVIDADE 2.1.1: PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS 
 

Sexta, 10 de novembro de 2017 

09:00  

 

Deslocação dos técnicos do ITC a São Filipe (Ilha do Fogo) 

10:30 – 13:30 Reunião de Coordenação de tarefas de amostragem de uva de vinho e vinho que se 

estão a realizar na Ilha do Fogo.  

 

15:30 
 
17:00 - 19:00 
 

 Deslocação de técnicos de GMR Canarias e ARFA a São Filipe (Ilha do Fogo) 

 
Visita à Adega de Maria Chaves (Padre Capochinhos) 
 
Lugar de celebração de reuniões: Hotel Xaguate 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, ITC, ARFA 

 

Sábado, 11 de novembro de 2017 

8:30 – 18:00 

 

 

Visita às vinhas da caldeira, infraestrutura da Adega Sodade no Ilhéu de Lorna, 

infraestrutura da Adega de Maria de Djedje em Monte Lorna, visita a pequenos 

produtores de uva (Associação de Montinho, ...). 

Visita à Adega Chã das Caldeiras e apresentação do projeto. 

 

Lugar de celebração: Ilha do Fogo 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, ITC, ARFA 

 

Domingo, 12 de novembro de 2017 

8:30 – 13:30 

 

18:00 

Visita às instalações da Adega Sodade (Achada Grande). 

 

Saída do voo São Filipe – Praia 

 

Lugar de celebração: Ilha do Fogo 

Sócios envolvidos: GMR Canarias,  ITC, ARFA 

 

Segunda, 13 de novembro de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

 

Colheita de amostras de solos agrícolas e cultivos (folhas e frutos) para realizar uma 

análise de resíduos de pesticidas. 

 

Lugar de celebração: Lugar a estabelecer durante a reunião de coordenação 

convocada para quarta, dia 8 de novembro. 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, ITC, DGA, UAC, INIDA e DGASP 

14:30 – 16:00 Uniformização das amostras vegetais recolhidas durante a manhã na sessão prática de 

campo.   

 

Lugar de celebração: Sede do INIDA em Praia 

Sócios envolvidos: ITC, INIDA e ARFA 

 
 



 
 

 
 
 

                                                                             

 
 
 

ATIVIDADE 2.2.1 E 2.2.2: FORMAÇÃO AGRÁRIA 
 
Formação teórico-prática nº 1: Gestão Integrada de Pragas e Doenças nos principais cultivos de Cabo 
Verde. Conceitos básicos. 
 
Lugar de celebração: Paralelamente nas 2 zonas de estudo da ilha de Santiago: São Domingos e Santa 
Cruz. 
 
Data: De 9 de novembro a 13 de novembro de 2017 
 

Quinta, 9 de novembro de 2017 

9:00 – 10:30 

 

Introdução, definições e conceitos básicos da Gestão Integrada de Pragas 

 

10:30 – 11:00 Descanso 

 

11:00 – 12:00 

 
12:00 - 13:00 

Agentes responsáveis pelos danos nos cultivos. Abióticos e bióticos. 

 

Introdução à prevenção de pragas e doenças nos ecossistemas agrícolas.  

Ferramentas de Gestão Integrada de Pragas. Estimativa do risco e critérios de 

intervenção  

 

 Lugar de celebração: Paralelamente nas 2 zonas de estudo: São Domingos e Santa Cruz 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA e DGASP  

 

Sexta, 10 de novembro de 2017 

09:00 – 10:00 

 

Métodos de controlo químico. Boas Práticas na utilização de fitossanitários 

10:00 – 10:30 Descanso 

 

10:30 – 12:30 
 
12:30 - 13:30 
 

Métodos de controlo tecnológico e biológico 

 
Métodos de controlo físico e cultural 

Métodos de controlo legislativo 

 
Lugar de celebração: Paralelamente nas 2 zonas de estudo: São Domingos e Santa Cruz 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA e DGASP 

 

Sábado, 11 de novembro de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

Visita de campo dos sócios do projeto, com o objetivo de identificar e preparar as 

parcelas onde se levará a cabo as práticas demonstrativas em campo. 

 

Lugar de celebração: Paralelamente em campo nas 2 zonas de estudo: São Domingos 

e Santa Cruz 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, DGA, UAC, INIDA e DGASP 

 



 
 

 
 
 

                                                                             

Segunda, 13 de novembro de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

 

Sessão prática de campo, na qual se estará em contacto real com os cultivos 

principais da região e os seus problemas fitossanitários; onde se porão em prática as 

diferentes medidas de proteção dos cultivos tratadas durante as formações teóricas 

dos dias anteriores. 

 

Lugar de celebração: Paralelamente em campo nas 2 zonas de estudo: São Domingos 

e Santa Cruz 

Sócios envolvidos: GMR Canarias, DGA, Universidade dos Açores, INIDA e DGASP 

 
ATIVIDADE 2.2.3: ATUAÇÕES DIRIGIDAS A UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

 
Pautas para implementar uma legislação para os produtos fitossanitários na região de Cabo Verde 
 
Lugar de celebração: Sede de DGASP 
 
Data: 8 e 9 de novembro à tarde 
 

Quarta, 8 de novembro de 2017 

 
15:00 – 17:00 

 
Reunião de trabalho para estabelecer as pautas sobre a legislação fitossanitária em 
Cabo Verde 
 
Lugar de celebração: Sede de DGASP 

Sócios convocados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA, DGASP e ARFA 

 

Quinta, 9 de novembro de 2017 

 
15:00 – 17:00 

 
Reunião de trabalho para estabelecer as pautas sobre a legislação fitossanitária em 
Cabo Verde 
 
Lugar de celebração: Sede de DGASP 

Sócios convocados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA, DGASP e ARFA 

 
ATIVIDADE 2.3.1: INQUÉRITO NUTRICIONAL DE CABO VERDE (ENCAVE) 

 
Ações dirigidas à realização de um Inquérito Nutricional de Cabo Verde. 
 
Data: 7, 8 e 9 de novembro  
 

Terça, 7 de novembro de 2017 

 

15:00 – 19:00 

 
Ver a possibilidade de organizar alguma visita à ilha do Sal, aproveitando voos de longo 
curso que realiza o voo nesta ilha, ao mercado popular, saúde pública ou outro centro 
de interesse nutricional para o inquérito. Para a realização desta visita seria importante 
contar com o apoio de algum delegado do INSP ou outro sócio cabo-verdiano 
envolvido no Inquérito, para que este nos possa acompanhar. 
 
Lugar de celebração: Ilha do Sal 

Sócios convocados: ULPGC, UAC, INSP e ARFA 



 
 

 
 
 

                                                                             

 

Quarta, 8 de novembro de 2017 

 
15:00 – 18:00 

 
Visitas a Supermercados e Mercados populares 
 
Lugar de celebração: Ilha de Santiago 

Sócios convocados: ULPGC, UAC, INSP e ARFA 

 

Quinta, 9 de novembro de 2017 

 
09:00 – 13:00 
 
15:00 – 18:00 

 
Visitas a colégios e cantinas escolares 
 
Visita à exploração Agrícola / Hortas / Produção animal 
 
Lugar de celebração: Ilha de Santiago 

Sócios convocados: ULPGC, UAC, INSP e ARFA 

 
ATIVIDADE 2.3.3: ATUAÇÕES DE FOMENTO DE UMA DIETA SAUDÁVEL BASEADA NO CONSUMO DE 

FRUTAS E HORTALIÇAS FRESCAS 
 

Transferência de experiências sobre o fomento de uma dieta saudável baseada no consumo de produtos 
vegetais frescos desde as Ilhas Canárias, Açores e Madeira, UE, a Cabo Verde, através do 
desenvolvimento de um projeto piloto em vários centros escolares do programa de promoção de frutas 
e legumes.  
 
Lugar de celebração: Colégios-piloto de Praia (Ilha de Santiago) e sede de INSP 
 
Data: De 8 de novembro a 13 de novembro de 2017 
 

Quinta, 9 de novembro de 2017 

09:00 – 11:00 

 

 

 

Formação de formadores. Ação formativa destinada a professores, resto de membros 
da comunidade educativa implicados na distribuição de frutas e legumes em colégios e 
a médicos interessados nesta atividade. Fomento de uma dieta saudável e uma 
agricultura sustentável e orientada para a saúde dos consumidores. 
 

11:00 – 11:30 Descanso 

 
11:30 – 13:30 
 
 
 

Formação de formadores. Ação formativa destinada a professores, resto de membros 
da comunidade educativa implicados na distribuição de frutas e legumes em colégios e 
a médicos interessados nesta atividade. Fomento de uma dieta saudável e uma 
agricultura sustentável e orientada para a saúde dos consumidores. 
 
Lugar de celebração: Hotel Perola 

Sócios envolvidos: DGSP, GMR Canarias, Universidade dos Açores, INSP e ARFA 

 

Sexta, 10 de novembro de 2017 

09:00 – 13:00 Primeiro workshop sobre o fomento de uma dieta saudável: Implementação de um 

plano para o consumo de frutas e verduras nos colégios, manutenção das hortas 

escolares e compostagem doméstica no âmbito dessas hortas e cantinas.  

 



 
 

 
 
 

                                                                             

Lugar de celebração: Colégio piloto nº1 

Sócios envolvidos: DGSP, GMR Canarias, INSP e ARFA 

 

Segunda, 13 de novembro de 2017 

09:00 – 13:00 Segundo workshop sobre o fomento de uma dieta saudável: Implementação de um 

plano para o consumo de frutas e verduras nos colégios, manutenção das hortas 

escolares e compostagem doméstica no âmbito dessas hortas e cantinas escolares. 

 
Lugar de celebração: Colégio piloto nº2 
 

Sócios envolvidos: DGSP, GMR Canarias, INSP e ARFA 

 
ATIVIDADE 3: COORDENAÇÃO DO PROJETO 

 
Reunião de Seguimento e Coordenação do projeto entre os sócios de Cabo Verde, Canárias e Açores, os 
quais participaram nas Jornadas de Trabalho. 
 
Lugar de celebração: Sede de ARFA 
 
Data: 13 de novembro à tarde 
 
 

Segunda, 13 de novembro de 2017 

15:00 – 17:00 Reunião de seguimento e coordenação de todas as atividades incluídas no âmbito do 

projeto.   

 

Lugar de celebração: Sede de ARFA 

 

Sócios convocados: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP, UAC, ARFA, INIDA, DGASP e INSP 

 

 
 

Terça, 14 de novembro de 2017 

10:55 Saída do voo NT804 da companhia Binter Canarias com destino a Canárias (com 

escala na ilha do Sal) e chegada ao destino (Gran Canaria) às 17:20 horas. 

 

Sócios que viajarão às Canárias: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP e ULPGC 

Sócios que viajarão aos Açores: UAC 

 


