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Workshop “Polinizadores e Auxiliares de Agricultura” 
  
Realiza-se, no próximo dia 11 de março de 2016, pelas 15h30, um workshop sobre poliniza-
dores e auxiliares para pequenos frutos e hortícolas, no auditório do NEVA, na Zona Industri-
al de Vagos. 
  
Na primeira parte da formação, pretende-se que os participantes fiquem elucidados sobre o 
incremento produtivo que os Abelhões, Bombus terrestres, dão às culturas em causa bem 
como dar resposta às principais questões relacionadas com a utilização destes polinizadores: 
“Quando colocar os Abelhões?” “Que quantidade?” “Como colocar?”   
  
A segunda parte da formação falará sobre as principais pragas que afetam estas culturas e 
quais os auxiliares que poderão ser utilizados para o combate às mesmas. Os participantes 
saberão, posteriormente, capazes de distinguir  o que são inimigos das culturas e o que serão 
auxiliares e como promover a existência dos auxiliares nas suas culturas. 
  
No workshop será apresentado, também, o Serviço de Apoio à Agricultura (SAA), recente-
mente criado,  assim como será dado a conhecer empresas que operam nestas áreas de ne-
gócio. 
  
A participação é gratuita sendo necessário efetuar a inscrição em: 
http://bit.ly/WSPolinizadores 
  
Esta iniciativa é da organização do Município de Vagos, da AGIM e da Incubadora IERA. 
  
SOBRE: 
 
Serviço de apoio à agricultura (SAA) 
O Serviço de apoio à agricultura (SAA) surgiu em fevereiro de 2016, com o objetivo de  dis-
ponibilizar de um conjunto de serviços de apoio aos agricultores, empresários e empreende-
dores do setor, nomeadamente no que concerne a assuntos relacionados com o desenvol-
vimento das suas atividades agrícolas, e o apoio a iniciativas empresariais e de investimento 
que possam potenciar a atividade económica do concelho. 
O SAA resultou da parceria realizada entre o Gabinete de Desenvolvimento económico da 
Câmara Municipal de Vagos e a Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Cen-
tro Urbano de Sever do Vouga (AGIM). 
O atendimento realiza-se à quinta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, na Incubadora de Empre-
sas da Região de Aveiro - Polo de Vagos - no edifício do NEVA na Zona Industrial de Vagos, 
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AGIM 
A AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do 
Vouga, é uma entidade privada sem fins lucrativos fundada no ano 2006 pelo Município de 
Sever do Vouga e pela SEMA – Associação Empresarial, ao abrigo da portaria n.º 26 181/2006 
uma iniciativa do programa URBCOM sob orientação do Ministério da Economia e da Inova-
ção. 
  
A associação centra a sua atividade fundamentalmente ao nível de 4 eixos estratégicos: 
  
Valorização dos Recursos Endógenos; 
Dinamização do Comércio Local; 
Estimulo ao Investimento/Empreendedorismo; 
Cooperação com a CM Sever do Vouga. 
  
O trabalho desenvolvido pela AGIM ao nível do apoio ao desenvolvimento económico do 
concelho e especialmente do mirtilo (projeto myrtillus) foi reconhecido a nível nacional atra-
vés da atribuição do primeiro lugar na categoria de “Desenvolvimento Empresarial”, dos Eu-
ropean Enterprise Awards promovidos pela Comissão Europeia e pelo IAPMEI. 


