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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2015/678 DA COMISSÃO de 29 de abril  

Para efeitos da aplicação do artigo 5.o, 

n.o 4, do Acordo sobre a Agricultura (4), 

celebrado no quadro das negociações 

comerciais multilaterais do «Uruguay 

Round», e com base nos últimos dados 

disponíveis referentes a 2012, 2013 e 

2014, o presente regulamento altera o 

volume de desencadeamento, com vista 

a aplicar, a partir de 1 de maio de 2015, 

direitos adicionais aos pepinos e cerejas, 

com exclusão das ginjas, e, a partir de 1 

de junho de 2015, aos tomates, uvas de 

mesa, damascos, pêssegos, incluindo as 

nectarinas, e ameixas. Poderá ter acesso 

a este regulamento no site do COTHN 

e m :  

http://www.cothn.pt/portal/index.ph

p?id=16154

http://www.cothn.pt/files/18_medron

h_554a3546000a7.pdf.

jornadas.medronho@esac.pt

II Jornadas do Medronho

É já no próximo dia 22 de maio que terá 

lugar as II Jornadas do Medronho, 

organizadas pela Escola Superior Agrária 

de Coimbra e a APH. Poderão ter acesso 

ao programa no site do COTHN em: 

 As inscrição a 

preço reduzido são até ao próximo dia 10 

de maio. Para mais informações 

contacte  

Tomates mais saborosos e resistente a 

vírus

Um grupo de investigadores da Escola 

Politécnica de Orihuela, da Universidade 

Miguel Hernández (UMH) em Espanha, 

deram início a um programa para 

obtenção de novas variedades de tomate 

que podem trazer de volta o sabor e o 

aroma dos velhos tempos, com uma 

maior resistência ao Virus do Mosaico de 

tomate (ToMV), o Vírus do enrolamento 

da folha do tomate e (TYLCV) e o Virus do 

bronzeamento do tomateiro (TSWV). O 

trabalho começou em 1998, quando os 

investigadores desta Universidade 

l a n ça ra m  u m  p ro g ra m a  p a ra  a  

recuperação de variedades tradicionais. 

De acordo com o investigador Arantxa 

Alonso, o objectivo é fazer com que as 

variedades de tomateiro clássicos, que 

f o r a m  a p r e c i a d o s  p e l a s  s u a s  

características organolépticas (sabor, 

aroma e textura), estejam novamente 

disponíveis para os consumidores, 

assegurando ao mesmo tempo a 

resistência a todos os vírus que afectam a 

cultura e tornando o processo de selecção 

mais fácil para os produtores. Arantxa 

Alonso sublinhou que os tomates obtidos 

através deste programa não são 

transgénicos, resultando de um processo 

de selecção e melhoramento natural 

através de polinização entre dois pais 

seleccionados. Neste caso particular, é o 

cruzamento entre um híbrido comercial 

(fonte das resistências) e uma variedade 

tradicional. Arantxa Alonso acrescentou 

que para recuperar a qualidade da 

variedade tradicional, será necessário 

cruzar ainda mais os descendentes, 

p r o c e s s o  d e n o m i n a d o  d e  

retrocruzamento." Vai ser necessário vários 

cruzamentos para obter frutos com 

qualidade comparável ao que caracteriza o 

produto tradicional. Em cada uma dessas 

gerações retrocruzadas, vamos manter as 

plantas que retêm as resistências ", disse 

Alonso, que esclareceu que esta é a" única 

característica que queremos manter do 

moderno tomate híbrido. «

Dia do Agricultor em Elvas

No próximo dia 15 de maio terá lugar na ex 

ENMP do INIAV em Elvas o dia do Agricultor, 

que este ano terá a partem da manhã 

dedicada ao olival e ao azeite e da parte da 

tarde existirão Workshops Temáticos com 

programas específicos sobre os temas das 

Programas de Melhoramento de cereais; 

Proteaginosas; Forrageiras e Pratenses e 

Coleção Portuguesa de Referência de 

Cultivares de Oliveira. Poderá ter acesso ao 

programa deste dia no site do COTHN em: 

http://www.cothn.pt/files/18_elvas_554a

33cdbc017.pdf

Participação do COTHN na RIS3
O COTHN esteve presente nas reuniões da RIS3 (Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente) para a 

região centro no grupo de trabalho 2 relativo à Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais. Estes grupos de trabalho 

ajudaram a definir as linhas prioritárias para os projectos a serem apoiados no âmbito do Portugal 2020 nomeadamente nos PO 

Regionais e QREN.  Poderão ter acesso aos resultados deste grupo de trabalho no site do COTHN em 

. Mais se informa que este trabalho será dinâmico e sujeito a alterações de acordo 

com novas propostas que possam vir a apresentadas.

http://www.cothn.pt/portal/index.php?id=16157
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