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Formação drones I
Nos dias 7 e 8 de Julho decorreu uma formação na utilização de 
drones em agricultura de precisão na Escola de Ciências Agrárias 
e Ambientais da UniCV.
Os alunos tiveram formação em boas práticas na utilização de 
Drones, aquisição de imagens aéreas e criação de mapas para 
agricultura de precisão. 
 

Apresentação EDULINK
No decorrer do EDULINK Stakeholders Meeting (Bruxelas, 
Bélgica) o Projecto AgIM esteve em destaque na sessão 
“Exchanges on future impact pathways” onde foram apresentados 
os principais resultados do projecto.

Apresentação Bulgária
Nos dias 13 e 17 de Junho o AgIM esteve representado na 6th 
International Conference on Cartography & GIS (Albena, Bulgária) 
com a apresentação: ‘Including Geospatial Tools for agriculture 
education in developing countries: A case for Cape Verde and 
Mozambique’

Formação drones II
A Escola de Ciências Agrárias e Ambientais voltou a receber o 
curso UAV AgIM (utilização de drones em agricultura de precisão) 
entre 14 e 15 de Novembro.
Neste módulo, os alunos aprenderam os conceitos e técnicas de 
telemetria, plano de voo e medição de áreas.



GIS Day UniCV
A Esri Portugal em conjunto com a UniCV organizou o GIS Day. 
Os alunos do AgIM Ibraltino Delgado (Aplicação de um SIG na 
gestão de parcelas agrícolas na Ilha do Fogo), Aldevino Neves 
(Análise do modo de gestão da informação agrícola pelos 
agricultores em Santiago) e José Mendes (Caso de cultivo 
integrado de milho semente para produção de forragem verde) 
apresentaram os seus trabalhos de dissertação.

GIS Day UCM
A UCM também celebrou o GIS Day. Os alunos do AgIM 
apresentaram os resultados das suas dissertações: Dinis 
Castande (Aplicação de ferramentas SIG para definição de 
politicas publicas ligadas à agricultura), Eduardo Fonseca 
(Mapeamento da variabilidade espacial das plantas daninhas com 
a utilização de ferramentas de agricultura de precisão no distrito 
de Cuamba), Samuel Mussava (Zoneamento das cheias e 
inundações ao longo dos rios Muandá e Namutimbua no Município 
de Cuamba) e Nito Impissa (Análise dos factores que contribuem 
para adopção da agricultura de precisão em Moçambique: Caso 
dos Distritos de Cuamba e Gurué).


