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Workshop “Protecção das 
culturas, aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos e inspecção de 
pulverizadores” - programa
Tal como referimos na edição 
anterior, no próximo dia 28 de Abril, o 
COTHN conjuntamente com a 
DRAPC e com o apoio da DGAV, irá 
promover um workshop sobre 
"Protecção das culturas, aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos e 
inspecção de pulverizadores". 
Informamos que o programa já se 
encontra disponível no site do 
C O T H N  e m :  

Parceria REDE INOVAR | CRÉDITO 
AGRÍCOLA 2015
O Grupo Crédito Agrícola, em a 
colaboração com a INOVISA, no 
âmbito da Rede INOVAR, organiza 
pelo 2º ano consecutivo um ciclo de 
seminários e um concurso para 
promover a inovação na agricultura, 
agro-indústria, floresta e mar, sendo 
este ano de 2015 dedicado também 
ao empreendedorismo.  Será ainda 
apresentado o Concurso “Prémio 
Empreendedorismo e Inovação 
Crédito Agrícola - 2015”. Para mais 

http://www.cothn.pt/portal/index.p
hp?id=15768

informações sobre esta parceria vá a 
.

O INIAV e o Ano Internacional dos 
Solos
Organização das Nações Unidas, 
através da FAO (Food and Agricultural 
Organization), declarou 2015 como o 
Ano Internacional dos Solos e o dia 5 
de Dezembro de 2015 como o Dia 
Mundial do Solo. O INIAV, através de 
uma Comissão Organizadora 
constituída por investigadores da Área 
Científica de Recursos Naturais e 
Ambiente, irá promover um Ciclo de 
Colóquios para assinalar esta 
efeméride, v isando realçar a 
importância dos solos para a 
segurança alimentar e para as 
funções essenciais dos ecossistemas. 
Para saber as datas destas iniciativa 
v iste o s i te do COTHN em: 

Resíduos de citrinos utilizados 
para produzir energia
A Polónia já produz electricidade a 
partir de estrume, mas, na Sicília, 
Itália, com base num princípio 

www.premioinovacao.pt

http://www.cothn.pt/files/18_solo_inia
_5530e76447d7f.pdf

semelhante,  tem sido possível gerar 
electricidade a partir de resíduos de 
citrinos, ou seja, a partir de laranjas, 
limas e limões. Na Catania foi 
construída a primeira unidade, que 
converte os resíduos em biogás para 
utilização numa mini empresa de 
produção de energia local. Na Sicília, 
deu-se início ao programa "A Energia do 
citrus", uma vez que tais frutos são 
abundantemente cultivada na ilha. Os 
r e s í d u o s  g e r a d o s  p e l a  s u a  
transformação, principalmente para a 
produção de sumos, constitui até agora 
um problema sério. A sua eliminação é 
muito cara (cerca de 30 euros por 
tonelada). Cerca de 500 metros cúbicos 
de biogás produzido a partir dos 
resíduos de citrinos, é suficiente para 
fazer funcionar um gerador produzindo 
um megawatt de electricidade, que é o 
consumo médio de 333 famílias. De 
acordo os cálculos dos especialistas, 
vinte estações em toda a ilha poderiam 
fazer da Sicília o primeiro lugar com e 
electricidade produzida na sua 
totalidade à base de citrinos.
fonte: fresplaza

Workshop “Compra de produtos hortofrutícolas: factores de decisão”
O COTHN irá promover no próximo dia 5 de maio um workshop sobre Compra de produtos hortofrutícolas: factores de 
decisão. Com este workshop pretende-se promover um espaço de informação, esclarecimento, discussão e a 
participação ativa dos diferentes intervenientes da fileira hortofrutícola, tendo como base o consumidor final e os fatores 
que sustentam o processo de decisão para a aquisição dos produtos frescos em detrimento dos produtos já 
processados/refinados. A comunicação da informação sobre o produto ao consumidor final, além de requisito legal, é 
fundamental como estratégia que garante a compreensão das características dos produtos e capacita a decisão para a 
aquisição de uns produtos em detrimento de outros. Critérios específicos como a apresentação em termos de 
rótulo/embalagem, garantem-se presentes no processo de seleção por parte do consumidor. A compreensão das 
exigências legais e normativas associadas às melhores estratégias de produção e comercialização de produtos 
hortofrutícolas são considerados factores essenciais para ir ao encontro dos requisitos preconizados pelos clientes.  A 
terá lugar no Auditório da Caixa de Credito Agrícola de Mafra, e o programa encontra-se disponível no site do COTHN em: 
http://www.cothn.pt/files/18_Programa_201_5530e3c9b0609.pdf
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