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Projecto Melhor Eucalipto na
Expofacic, em Cantanhede

A CELPA – Associação da Indústria Papeleira vai marcar presença na Expofacic – Feira

Agrícola, Industrial e Comercial de Cantanhede. Amanhã (sábado, 29 de Julho), a partir das

11:15, José Rafael vai abordar o tema da Reflorestação Sustentada no Auditório do Centro

Paroquial de S. Pedro.

A 2 de Agosto será a vez da equipa do Projecto Melhor Eucalipto participar no seminário “Juntos

Fazemos Floresta”, a partir das 9 horas na Biblioteca Municipal de Cantanhede. 

O programa completo de ambas as conferências está disponível em

www.celpa.pt/melhoreucalipto.

A Expofacic – Feira Agrícola, Industrial e Comercial de Cantanhede decorre entre 27 de Julho a 6

de Agosto. Esta será a sua 27ª edição.

Cada dia terá um tema: 28 de Julho será dedicado ao Empresário, 29 ao Agricultor, 30 às

Comunidades Portuguesas, 1 de Agosto ao Ambiente, 2 à Floresta, 4 à Biotecnologia e 6 ao

Expositor.

PDR2020:  
Prazo para candidaturas 

à operação 8.1.6. adiado 
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à operação 8.1.6. adiado 
para 29 de Setembro

O prazo para as candidaturas à operação 8.1.6. do PDR2020 (Plano de Desenvolvimento Regional),
destinada à melhoria do valor económico das florestas, passou para 29 de Setembro, segundo anúncio
feito no site do PDR 2020. A data original era 31 de Julho de 2017.

Até 29 de Setembro de 2017 às 17:00 podem, assim, candidatar-se os "detentores de espaços florestais
privados, municípios ou suas organizações".

O anúncio publicado - destinado especificamente para o eucalipto - prevê apoios na ordem dos 9 milhões
de euros para recuperação de povoamentos em subprodução e acções associadas, através da
rearborização com a mesma espécie.

 

Novo vídeo: a aplicação de
produtos fitofarmacêuticos

segundo as melhores práticas
As situações a evitar e as regras que deve cumprir na aplicação de produtos

fitofarmacêuticos na floresta.

Leia mais
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O novo vídeo está disponível no site do Projecto Melhor Eucalipto e, também, no
Youtube.

Fundamento número 1 na aplicação de produtos fitofarmacêuticos: deve ser feita de forma
responsável, seguindo todas as regras legais e recorrendo a alguém - empresa ou particular - com
credenciais. 
As vantagens na sua aplicação - controlo da vegetação infestante e do gorgulho do eucalipto - não
devem levar a excessos, porque existem riscos para humanos e meio ambiente.  
Por isso, não devem ser ultrapassados os limites aconselhados por lei e devem ser seguidas uma série
de regras, que muitas vezes mais não são que de senso comum. Por exemplo: estar atento ao boletim
meteorológico e evitar dias com muito vento, ou com previsão de chuva, com mais de 30 graus ou menos
de 8 graus, orvalhados ou em situação de seca. 
Mas para saber mais, nada como ver o novo vídeo do Projecto Melhor Eucalipto.

Aproveite e visite os vídeos disponíveis no site do Projecto Melhor Eucalipto. Os mais
recentes são sobre Análise de Solos e de Folhas e Selecção de Varas. Siga o link
disponível nas imagens ou vá à página do Projecto Melhor Eucalipto no Youtube.

Para mais informações sobre controlo de pragas e doenças

Para mais informações sobre Manutenção de Povoamentos
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REFORMA FLORESTAL:
 ERRO HISTÓRICO E

ATENTADO À FLORESTA
PORTUGUESA

Consulte aqui a opinião da CELPA - Associação da Indústria Papeleira em relação à
reforma florestal.
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