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Estudantes 
de agricultura 
reúnem em Viseu
Instituto Politécnico Workshops temáticos e sessões
com especialistas na área da agricultura marcam encontro
que dura três dias
O Instituto Politécnico de Vi-
seu (IPV) acolhe esta quinta,
sexta e sábado, o primeiro En-
contro Anual de Estudantes de
Agricultura, uma iniciativa
pro movida pela Associação In-
ternacional de Estudantes de
Agricultura - IAAS Viseu.

O evento conta com a parti-
cipação de especialistas con-
ceituados na área da agricul-
tura, que abordarão nas suas
comunicações temáticas tão di-
versas como a actual situação
da agricultura portuguesa e
perspectivas futuras, o impacto
do PRODER e o futuro PDR
2020, legislação dos seguros
agrícolas, apoios ao investi-
mento agrícola, legislação sobre
aplicação de fitofármacos, entre
outras matérias de grande re-
levância para o sector. 

O programa concede ainda
relevo à componente prática
com a realização de diversos
workshops temáticos. Ao longo
do encontro serão ainda reali-
zadas provas de vinhos e quei-
jos e sessões de tiro ao alvo.

A sessão de abertura está
agendada para as 14h00 de
quinta-feira e estará a cargo do
presidente do IPV, Fernando
Sebastião, do presidente da Es-
cola Superior Agrária de Viseu

e do presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques.

O encerramento está pre-
visto para as 12h00 de sábado,
na Aula Magna do IPV, e será
precedido de um almoço na
Casa da Ínsua. Após o almoço,
Paulo Barracosa e João Man-
danelo, da ANCOSE (Associa-
ção Nacional de Criadores de
Ovinos da Serra da Estrela),
apresentam o projecto Cardop,
num evento que inclui uma
prova de queijos, vinhos e
compotas.

A IAAS (Associação Interna-
cional de Estudantes de Agri-
cultura) é uma associação in-
ternacional não-governamen-
tal com sede em Leuven, na
Bélgica. Foi fundada por 8 paí-
ses em 1957 na Tunísia. Nos
dias de hoje é uma das maiores
associações de estudantes a ní-

vel mundial e uma das que li-
dera na área da agricultura, es-
tando presente em mais de 40
países.

Em Portugal a IAAS existe
deste 1961, tem sede no Insti-
tuto Superior de Agronomia e
coordena vários comités lo-
cais, sendo um deles o Comité
IAAS Viseu. 

O Comité IAAS Viseu pre-
tende promover o intercâmbio
de ideias e conhecimentos e
proporcionar a reunião de alu-
nos e investigadores na área
das Ciências Agrárias, desen-
volvendo para o efeito diversas
atividades, como seminários,
conferências, projetos de de-
senvolvimento local, intercâm-
bios e encontros temáticos.

Inscrições e informação adi-
cional em http://encontrovi-
seu.weebly.com. |

Encontro decorre no Instituto Politécnico de Viseu


