
                                                                            

 

5ª Reunião Ibérica de Pastagens e Forragens 
Huelva-Faro, 17 -20 de abril de 2023 

“Pastagens e território – Estratégias para a soberania 

alimentar e resiliência das paisagens” 

Segunda Circular 

 

Estimados amigos, 

Com esta segunda circular vimos informá-lo sobre os seguintes aspetos:  
 
1. Por motivos de atraso no desenvolvimento do sitio na Internet da página oficial do 
evento, as datas limite foram alteradas para: 

a. Pré-inscrição. Título e autores dos resumos. Data limite: 20 novembro 2022 
b. Submissão de resumo longo completo. Data limite: 15 dezembro 2022 
c. Aceitação definitiva dos resumos. Data limite: 15 janeiro 2023 
d. Pagamento da taxa de inscrição reduzida. Data limite: 15 fevereiro 2023 

 
 

2. Os preços da inscrição serão os seguintes: 
 
Inscrição antecipada (até 25 de fevereiro de 2023) 
Sócios: 270€ Não Sócios: 320€   Estudantes, Aposentados e Desempregados: 165€ 
 
Inscrição tardia (de 26 de fevereiro a 29 de março de 2023) 
Sócios: 320€ Não Sócios: 370€ Estudantes, Reformados e Desempregados: 200€ 
 
A inscrição reduzida para sócios (tanto antecipados como tardios) só pode ser aplicada 
a todas os sócios que tenham a sua quotização-SPPF regularizada. 
 



A inscrição de uma pessoa no congresso dá direito a apresentar, no máximo, duas 
comunicações na reunião. 
 
O preço inclui viagens nas visitas de campo e entre Huelva e Algarve bem como refeições 
nos dias 17, 18, 19 e 20. 
 
A pré-inscrição pode ser feita na seguinte ligação:  
https://forms.gle/BYhMJUcuV4RFHXC6A 
 
Brevemente será disponibilizada a página da reunião na Internet 
(www.pastos2023.com). 
 
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para:  

○ IBAN: ES03 1491 0001 2430 0010 0294 Sociedad Española de Pastos  
○ Assunto: Inscrição na 5ª Reunião Ibéricas de Pastagens e Forragens 

 
Para qualquer dúvida sobre a Reunião, por favor, contacte-nos para 
teresacarita@sppf.pt ou sppf@sppf.pt. 
 
  
 
Com os melhores cumprimentos 

A Comissão Organizadora da 5ª Reunião Ibérica de Pastagens e Forragens 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/BYhMJUcuV4RFHXC6A
mailto:teresacarita@sppf.pt
mailto:sppf@sppf.pt

