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9.ª Edição do curso de Pós-colheita e 
Minimamente processados
Irá ter lugar nos próximos dias 5 a 11 de 
Março a 9.ª Edição do curso de Pós-
colheita e Minimamente processados. 
Poderá ter acesso ao programa 
actualizados e toda a informação do 
c u r s o s  e m  

V International Symposium on Tomato 
Diseases: Perspectives and Future 
Directions
Foi publicado a primeira circular do  V 
International Symposium on Tomato 
Diseases: Perspectives and Future 
Directions in Tomato Protection. Este 
Simpósio terá lugar em Málaga, Espanha 
de 13-16 de Junho de 2016. Para mais 
i n f o r m a ç õ e s  c o n s u l t e  o  s i t e :  

http://www.upct.es/gpostref/

http://www.ishs.org/symposium/546

I I I  International Symposium on 
Postharvest Pathology: Using Science to 
Increase Food Availability
Foi estendido o prazo para a submissão 
dos resumos para o III International 
Symposium on Postharvest Pathology: 
Using Science to Increase Food 
Availability , até ao próximo dia 3 de 
Março. Este Simpósio terá lugar em Bari 
(Italia), nos próximos dias 7 a 11 de Junho 
de 2015
Para mais informações consulte o site: 

II Jornadas do medronho
Irá ter lugar no próximo dia 22 de Maio as 
II Jornadas do medronho, organizado pela 
Escola Superior Agrária de Coimbra, a 
Universidade de Coimbra, a DRAPC, a 
APH, a empresa GreenClon, Núcleo 
florestal e o núcleo de estudantes em 
biotecnologia da ESAC. Poderão ter 
acesso ao programa no site do COTHN em: 

http://www.ishs.org/symposium/501

http://www.cothn.pt/portal/index.php?i
d=15653

Eventos do COTHN na Frutitec/hortitec 
2015
No próximo dia 5 de Março, o COTHN irá 
organizar no âmbito da frutitec/hortitec os 
seguintes eventos:
- Workshop “Bacterioses: o desafio para a 
produção vegetal”, no qual se irá abordar o 
Fogo bacteriano da pomoideas, a PSA do 
Kiwi e outras novas bacterioses tal como a 
Xyllela fastidiosa . Voltamos a contar com a 
participação do Dr.º Emilio Montesinos de 
Espanha, que fará uma actualização das 
informações sobre o controlo do Fogo 
bacteriano naquele país. Tanto para a PSA 
como para o fogo bacteriano teremos a 
colaboração da DGAV com a apresentação 
dos resultados da prospecção nacional.
- Conferencia” Tecnologia e Agricultura: o 
Futuro – Nesta conferencia moderada pela 
jornalista Isabel Martins da Vida Rural, irão 
ser abordados casos práticos da utilização 
de novas tecnologias apl icadas à 
agricultura.
Poderá ter acesso aos programas destes 
e v e n t o s  n o  s i t e  d o  C OT H N  e m :  
http://www.cothn.pt/portal/index.php?id
=15645

COTHN lança plataforma para promover a participação do setor hortofrutícola em projetos europeus
A plataforma HortINOV 2020, lançada pelo COTHN no âmbito do projeto HortINOV 2020, visa servir de interface para a 
promoção do contacto entre organizações nacionais a atuar no setor hortofrutícola e entidades coordenadoras de 
candidaturas europeias que procurem um parceiro-chave para o seu projeto, potenciando o estabelecimento de parcerias 
para a colaboração em projetos de I&D enquadrados nas oportunidades de financiamento europeu. 
Se pretende participar num projeto europeu, pode fazer o registo gratuito da sua organização na plataforma 
HortINOV 2020 e, desta forma, promover o seu perfil de competências, potenciando o contacto com coordenadores de 
candidaturas que estejam à procura de um parceiro. A plataforma oferece ainda a possibilidade de avaliação do 
enquadramento da sua ideia de projeto numa candidatura a financiamento europeu feita por uma equipa de peritos 
com uma vasta experiência em projetos europeus. Pode também aceder a informações atualizadas sobre as 
oportunidades de financiamento europeu disponíveis para o setor hortofrutícola. Comece já a explorar a 
plataforma HortINOV e tire partido das ferramentas disponíveis para potenciar a participação da sua organização em 
projetos e redes de colaboração europeias. Para poder ter mais informações contacte:  carmo@cothn.pt
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