A investiggadora do ICT Patrícia Paalma, coorde
enadora do projeto
p
FitoF armGest, recebeu
o préémio da cateegoria “+INO
OVAÇÃO” doss Prémios “M
MAIS ALQUE
EVA MAIS VA
ALOR” 2019.. Esta
categgoria é dediccada a proje
etos de inovvação/investtigação que promovam práticas agrrícolas
susteentáveis em Alqueva, e cujo seleçãoo é realizada por um jú
úri independdente a parttir das
candiidaturas apreesentadas.
Os prémiios “MAIS ALQUEVA
A
MA
AIS VALOR” são uma in
niciativa inteegrada no projeto
Agendas Locais da Água no Alentejo (A.L. A), financiad
do pelo Fund
do Ambienta l e promovid
do por
AI e Universsidade de Évvora, cujo principal
p
obje
etivo é o reeconhecimen
nto de
a EDIA, CONSULA
omovam a sustentabilid
s
dade ambien
ntal e a eficiente utilizaação dos reccursos
projeetos que pro
naturrais, com esp
pecial enfoqu
ue no recurs o água.
O projeto FitofarmG
Gest: Gestãoo Sustentáve
el de Fitofá
ármacos, em
m Olival, Vin
nha e
Cultu
uras Arvenses, na área de influência do Empreen
ndimento de
e Fins Múltipplos do Alqueva, é
co‐fin
nanciado pello PDR2020, e está integgrado no do
omínio temáttico da melhhoria de eficiência
do usso da água, através
a
da uttilização raciional de fato
ores de produção, nomeaadamente ad
dubos
e fito
ofármacos. Este consórcio é coordennado pela Prof. Patrícia Palma
P
do Insstituto Polité
écnico
de Beeja, Escola Su
uperior Agrá
ária, e têm coomo parceiros o Centro Operativo e de Tecnologgia do
Regad
dio, a Coop
perativa Agríícola Beja e Brinches, a Empresa de
d Desenvoolvimento e Infra‐
estruturas do Alq
queva, a em
mpresa Herdeeiros de Seraafim Afonso Cabral, a Soociedade Aggrícola
mago de Briito, a Socied
dade Agro‐PPecuária Coe
elho Palma, a Sociedadee Agrícola Monte
M
Saram
Santo
o Estevão e Sarilhos
S
Poétticos‐Sociedaade Agrícola.
É com grrande satisfação que veemos reconhecido o trabalho que tem vindo a ser
desen
nvolvido no âmbito do
o FitoFarmG est, aliando
o o sector da
d produçãoo agrícola com
c
o
conheecimento cieentífico nas áreas agronnómicas e am
mbientais, e cujos resulttados preten
nde‐se
que contribuam para tornar a agricult ura de regaadio em Alq
queva, ambiientalmente mais
susteentável.

