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Stand do COTHN na frutitec/hortitec

O COTHN estará presente na feira com um 

stand partilhado com as suas associadas 

APMA, ANP, FNOP e Portugal Fresh. Neste 

stand o COTHN estará presente como 

primeiro Centro de Inspecções periódicas 

de pulverizadores (CIPP) reconhecido 

oficialmente. O objectivo é chamar a 

atenção para a obrigatoriedade das 

inspecções em termos oficias e dar 

informação aos agricultores de como 

preparar os seus equipamentos para esta 

inspecção.  O COTHN informa que tem 

entradas gratuitas para a feira para os seus 

associados.

Sensor ajuda na identificação do 

greening” dos citrinos

Investigadores da Universidade da Flórida 

desenvolveram um sensor que detecta a 

doença do “greening” em citrinos, o que 

permite  dar aos produtores o alerta 

precoce vital necessário para  salvar o 

resto da sua cultura. O sensor portátil já 

está em desenvolvimento desde 2010. O 

sensor, que está agora na sua segunda fase 

de protótipo é capaz de detectar 

imediatamente se a uma árvore está 

infectado com a doença com uma precisão 

de 95-98 %. Um dos investigadores 

afirmou que o sensor é uma melhoria nos 

métodos tradicionais de prospecção, em 

grande parte devido à velocidade da 

tecnologia e precisão na identificação do 

“greening” - também conhecido como HLB. 

Os investigadores usam o facto de que as 

árvores infectadas terem um concentração 

mais elevada de amido,  que consegue ser 

identificada pelo sensor . Outro aspecto 

positivo da tecnologia é o seu baixo custo. O 

greening tem sido um pesadelo para os 

produtores de citrinos. Esta doença é 

causada principalmente por três bactérias 

do género Candidatus Liberibacter, que 

chegam ao pomar através de insectos 

vectores.  A  bactér ia  provoca um 

entupimento nos vasos das plantas, o que 

impede o movimento da seiva, fazendo com 

que as árvores comecem a definhar, 

acabando por morrer.

www.freshfruitportal.com

 Robô para colheita de pimentos

Uma parceria internacional está prestes a 

embarcar numa investigação para o 

primeiro robô de colheita de pimentos para 

o mercado, que pode revolucionar o sector da 

produção em  estufa na Europa. O programa é 

coordenado pelo Centro de Investigação da 

Universidade de Wageningen e reúne uma 

equipa de investigadores belgas, suecos e 

irrealistas. Trata-se de um projecto financiado 

pelo Horizonte 2020 da União Europeia. O 

robô será o primeiro do seu tipo e irá 

desempenhar um papel de liderança em 

práticas agrícolas e poderá substituir a 

colheita morosa do pimento. O aumento 

resultando em custos de trabalho coloca uma 

grande pressão sobre a competitividade do 

sector europeu da horticultura protegida. A 

patente pendente do modelo incluí a colheita 

do pimento doce, sem a necessidade de uma 

medição precisa da posição e orientação do 

fruto. Embora a investigação actual se 

concentre apenas em pimentos, há 

oportunidades para a tecnologia robótica a 

ser adaptado para outras culturas

www.freshfruitportal.com

Tem uma ideia de projeto e gostava de saber se tem potencialidade para ser enquadrada numa 
candidatura a financiamento europeu?
Através da plataforma  (  ) lançada pelo COTHN, pode ter acesso a uma avaliação gratuita 
sobre a possibilidade de enquadramento da sua ideia de projeto de I&Di numa candidatura a financiamento Europeu. Para tal, basta

* (
. Cada ideia será analisada por uma equipa de peritos com uma vasta experiência em projetos 

europeus e que participam como avaliadores externos da Comissão Europeia. Posteriormente será disponibilizado um relatório da 
avaliação que indicará o melhor enquadramento da ideia nas oportunidades de financiamento disponíveis e informações relevantes 
para a elaboração de uma candidatura competitiva para potenciar a aprovação e o acesso a financiamento para a implementação do 
seu projeto. Submeta a sua ideia e saiba como pode potenciar o acesso a financiamento europeu. Conte com o nosso suporte na sua 
participação em projetos europeus. 
* Assegura-se a confidencialidade da informação disponibilizada para este efeito
-----
Enquadrada no projeto HortINOV levado a cabo pelo COTHN, a plataforma HortINOV 2020 tem como principal objetivo o fomento da 
inovação e competitividade do setor hortofrutícola nacional através da promoção da sua participação em projetos e redes de 
colaboração europeias enquadrados nas oportunidades do atual Programa-Quadro 2014-2020.  

HortINOV 2020, http://hortinov2020.cothn.pt/
 

submeter a sua ideia de projeto através da plataforma HortINOV 2020, http://hortinov2020.cothn.pt/financiamento-
europeu/submeta-a-sua-ideia/
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