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Feira da Fruta 2016

O Município das Caldas da Rainha está a 

trabalhar na reedição da Feira da Fruta - 

emblemát ico  certame l igado à  

Hortofruticultura Nacional, contando a 

comissão organizadora deste evento 

com a participação de várias associações 

ligadas à fileira, tal como nas edições 

anteriores. Assim, o COTHN está de novo 

envolvido, onde ficará encarregue de 

organizar alguns eventos direccionados 

para a transferência de conhecimento. O 

objectivo será dar competitividade ao 

sector, reforçar e melhorar as condições 

de acesso das grandes áreas de 

distribuição nacional e divulgar as 

características dos produtos de 

qualidade sob o lema “Mais e melhores 

frutos e hortícolas portugueses.”

Programa Executivo Agrobusiness

A D. Dinis, Business School tem 

candidaturas abertas para o Programa 

Executivo Agrobusiness, com início em 

setembro. Os interessados em participar 

podem agora beneficiar da campanha 

especial de verão com desconto de 20% 

nas candidaturas pagas até 31 de julho. 

O Programa Executivo Agrobusiness vem 

responder à necessidade de uma gestão 

moderna e profissionalizada, essencial 

para responder aos desafios do 

crescimento e da competitividade 

internacional. Fornece ferramentas 

científicas e práticas centradas na 

especificidade do setor, através de um 

corpo docente que une o conhecimento 

científico, com as melhores práticas de 

mercado. Estratégia, Gestão, Finanças, 

Distribuição, Internacionalização e 

Marketing são algumas das áreas 

abordadas na Formação Executiva, que 

tem uma duração de 122 horas e inicia a 

18 de setembro em horário Pós-Laboral, 

às sextas-feiras e sábados. O programa irá 

decorrer no Parque Tecnológico de 

Óbidos, caso reúna número mínimo de 

alunos da Região Oeste. Para mais 

i n f o r m a ç õ e s  c o n s u l t e :  

) 

SIMPÓSIO NACIONAL DE RESÍDUOS E 

EFLUENTES ORGÂNICOS_importância 

agroambiental e energética

Já foi divulgada a I Circular deste  

Simpósio, que a SCAP irá  realizar em 

Leiria, no dia 2 de outubro com o apoio da 

Câmara Municipal. O objetivo é promover 

um amplo debate sobre estas questões, e 

proceder à divulgação do conhecimento 

técnico – científico dentrod esta áreas. 

Poderá ter acesso ao programa no site do 

C O T H N  e m :  

 

http://www.ddinisbschool.com/cursos/p

rograma-executivo-agrobusiness

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

d=21285

OXYION: tecnologia para alargar vida 

comercial dos frutos

Alargar a vida comercial dos produtos 

hortofrutícolas, garantindo a sua segurança 

e qualidade alimentar sem o uso de 

substâncias químicas, é o objetivo do 

p r o j e t o  t e c n o l ó g i c o  O X Y I O N .  

Concretamente, a aplicação desta 

tecnologia permite, por exemplo, alargar 

num mínimo de 50% a vida comercial de 

morangos e frutos vermelhos, reduzir a 

contaminação bacteriana por Listeria 

monocytogenes em pimentos em 99% em 

menos de uma hora, ou diminuir a 

contaminação por E. coli e Salmonella em 

espinafre em 90% no espaço de uma hora. 

Esta tecnologia foi validada para a Europa 

pelo Centro Tecnológico espanhol, a Ainia.   

Em concreto, o sistema OXYON paralisa a 

ação dos microrganismos que afetam 

habitualmente as frutas e verduras frescas, 

mediante a ativação de oxigénio do ar, 

conseguindo alargar a sua vida útil sem 

alterar as propriedades organoléticas. A 

apresentação desta inovadora tecnologia 

realizou-se pela primeira vez na Europa, 

depois dos excelentes resultados obtidos 

na indústria hortofrutícola dos Estados 

Unidos e América do Sul, durante umas 

jornadas sobre Melhoria da Segurança e 

Qualidade Microbiológica de Alimentos 

Frescos.

Fonte: Agrotec

Granja de Cister
Comemorando o 1º aniversário do projeto Granja de Cister a Cooperativa irá realizar um Seminário com o tema 
“Associativismo e Competitividade”.  Trata-se de um tema de reconhecida importância na comercialização dos produtos 
agrícolas e que pode ser determinante no sucesso além-fronteiras. Reuniu-se um conjunto de oradores com diferentes 
experiências e conhecimento nesta área conforme programa que disponibilizado no site do COTHN em: 
http://www.cothn.pt/files/18_Ciste_55884dd8e61c4.pdf . Este seminário terá lugar já no próximo dia 11 de Julho do 
Auditório J. Vieira Natividade na Coop. Agr. de Alcobaça. A entrada é gratuita bastando enviar o nome para o e-mail: 
ricardo.santos@coopalcobaca.pt
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