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Restrições ao uso de produtos fitofarmacêuticos com base na substância ativa deltametrina: Voltar

A DGAV divulga o  sobre Restrições ao uso de produtos 
fitofarmacêuticos com base na substância ativa deltametrinaem resultado da revisão dos 
Limites Máximos de Resíduos (LMR).

Consulte o Ofício Circular no link: 
(Download de ficheiro Pdf)

Ofício Circular 32/2016

Ofício Circular 32/2016 

Fonte: dgav

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=20263504&att_display=n&att_download=y
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Pomar Pedagógico Centro de Frutologia Compal abre portas a crianças de todo o país:
Voltar

A cor e os cheiros da fruta ainda na árvore, tão característicos do pomar, são muitas vezes desconhecidos dos mais 
pequenos. Agora, o campo chegou à cidade, como resultado da parceria entre o Centro de Frutologia Compal e a Quinta 
Pedagógica dos Olivais. O Pomar da Quinta renasceu e foi inaugurado hoje, com novas atividades pedagógicas e com a 
particularidade de ser o primeiro Pomar Pedagógico Interativo em Portugal.  

Com o objetivo de levar crianças, pais e professores a aproveitar a natureza, o ar livre e a aprender sobre a fruta através 
de um contacto direto com a sua origem, o Centro de Frutologia Compal uniu-se à Quinta Pedagógica dos Olivais para 
requalificar o Pomar, prosseguindo a sua missão de valorizar a fruta nacional e divulgar conhecimento sobre fruta.  

Agora, as crianças podem conhecer no Pomar 38 variedades de árvores de fruto, desde as tradicionais macieiras, pereiras 
e figueiras a espécies mais exóticas como o araçazeiro, a anoneira, o sapote branco ou a pitangueira. O programa 
pedagógico também foi reforçado com novas atividades que explicam a importância da fruta e promovem o seu consumo. 
Graças às várias atividades pedagógicas e à informação disponível, os mais novos percebem mais sobre a fruta: 
descobrem o que é um fruticultor, quais os melhores meses para comer a fruta de acordo com a sua época específica e 
que frutas certificadas são produzidas em Portugal e em que regiões. Todos os conteúdos foram desenvolvidos com o 
apoio da Associação Portuguesa dos Nutricionistas.

E porque estamos no século XXI, nada como aliar o ar livre à tecnologia: ligando o Bluetooth do telemóvel é possível 
aceder a conteúdos interativos que podem ser descarregados para que a ligação ao pomar continue em casa ou na escola.
O contacto direto com o cheiro, a cor e as texturas do pomar promove a aprendizagem, enquanto as atividades 
pedagógicas cimentam o conhecimento de forma divertida. Ao longo do ano, as escolas que visitarem o Pomar receberão 
um Mapa das Frutas de Portugal para a sua sala de aula – uma forma de nunca se esquecerem do que aprenderem no 
local e de recordarem o que de melhor temos no nosso país: a fruta.

A inauguração do Pomar Pedagógico Interativo, que antecipou o Dia Mundial da Alimentação, contou com a participação 
de mais de 150 alunos de escolas do 1º ciclo de todo o país, que juntos celebraram e homenagearam a fruta portuguesa. 
Os citrinos do Algarve, a Maçã Bravo de Esmolfe, a Maçã da Beira Alta, a Maçã Riscadinha de Palmela e a Pera Rocha do 
Oeste foram apresentadas pelas crianças de cada região: Faro, Armamar, Palmela, Cadaval. O momento contou ainda com 
a participação de uma escola de Lisboa, que apresentou uma canção sobre as frutas nacionais.
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Voltar

cropUP é um programa único onde empreendedores e startups que desenvolvem produtos e serviços 
inovadores para o sector agroalimentar ou florestal terão a oportunidade de fazer parte de uma comunidade de 
startups ligada a um ecossistema de inovação agroalimentar e florestal.

Com o programa cropUP, a INOVISA irá apoiar empreendedores a validar o seu modelo de negócio inovador 
orientado para o sector agroalimentar ou florestal, a terem acesso exclusivo aos centros de I&D e à indústria 
agroalimentar e florestal, a entrarem em contacto com investidores que procuram inovação agroalimentar e 
florestal, e a internacionalizarem a sua startup.

Para além destes serviços especializados, empreendedores e startups terão a possibilidade de aceder a espaços 
de incubação, coworking e a espaços partilhados na sede da INOVISA localizada no coração de Lisboa.
As candidaturas estarão abertas de 24 de Outubro a 25 de Novembro 2016.

Candida-te agora!
https://goo.gl/IJ7VYd

Fonte: INOVISA
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Voltar

O Regulamento (CE) nº 1107/2009, relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, prevê a 
possibilidade de criação de um sistema comunitário de troca de informações disponível ao público, relativas ao 
processo de autorização de fitofármacos nos diferentes Estados-membros. 

Neste âmbito, foi criado o Sistema de Gestão de Autorização de Produtos Fitofarmacêuticos «Plant Protection 
Products Authorization Management System - PPPAMS».

Toda a informação relativa a este sistema pode ser consultada em: 

Está também disponível um manual online, sobre a obtenção de credenciais para acesso ao sistema, em: 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/access_training/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_ppp_setup-guide_ppp-users-150218.pdf

Fonte: dgav
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 O NitroPortugal, cuja 1ª reunião decorre desde o dia 7 em Lisboa, visa colocar Portugal na 
liderança da boa gestão do azoto, através de uma abordagem multidisciplinar, que junta os 
diferentes elos do ciclo de produção do azoto. Neste 1º workshop os cientistas discutem os 
impactos das perdas de azoto para a água e no solo. 
O projeto europeu NitroPortugal, liderado pelo Instituto Superior de Agronomia, visa realizar o 
diagnóstico dos níveis de poluição azotada na água, nos solos e no ar e calcular o seu impacto 
nos ecossistemas e na biodiversidade em Portugal. Participam no projeto cientistas do Centro de 
Hidrologia e Ecologia, do Reino Unido, e da Universidade de Aarhus, na Dinamarca.
Investigadores e governos estão focados na melhoria da eficiência do uso do azoto na Agricultura 
e na Pecuária, que são as principais fontes de emissões de azoto reativo para o Ambiente. Em 
Portugal, o setor primário contribui com 87% do total de emissões de azoto para os cursos de 
água (rios, lagos, etc), sendo os efluentes de origem animal a principal fonte de poluição, de 
acordo com dados revelados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
«Estimamos que apenas 20% do azoto usado na agricultura na União Europeia (UE) é 
aproveitado pelas plantas, o restante perde-se e é uma fonte de contaminação dos solos, da 
água e do ar», explica Mark Sutton, investigador do Natural Environment Research Council, do 
Reino Unido, um dos coordenadores do NitroPortugal. «Acreditamos que uma mensagem 
positiva, que explique aos agricultores europeus as vantagens económicas do uso mais eficiente 
do azoto, é a chave para uma economia mais eficiente», defende. 
 «Queremos perceber qual é o impacto real no azoto em Portugal, e como podemos poupar 
milhões de euros através de melhores práticas de gestão do azoto, que irão contribuir para um 
melhor desempenho da economia portuguesa», acrescenta o investigador. 
Os cientistas calculam que o uso excessivo de fertilizantes à base de azoto na Agricultura gera 
prejuízos de cerca de 14 mil milhões de euros na economia da UE, ou seja, o equivalente a 25% 
do total do orçamento da PAC (Política Agrícola Comum). 
Para mais informações, contactar:

Cláudia Marques dos Santos Cordovil, Professora do Instituto Superior de Agronomia 
Coordenadora do projeto NitroPortugal e Co-coordenadora do TFRN – Task Force on Reactive 
Nitrogen  
Mark Sutton, Investigador do Natural Environment Research Council 
Coordenador do projeto Towards INMS-International Nitrogen Management System e Co-
coordenador do TFRN – Task Force on Reactive Nitrogen  
Nélia Silva Comunicland-Comunicação e Marketing Lda 

 +351 966921904 

cms@isa.ulisboa.pt

ms@ceh.ac.uk

geral@comunicland.pt

Voltar
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Luis Sabbo das Frutas do Algarve produz dióspiros desde Setembro até Dezembro. Apesar de esta época ter 
começado com calibres mais baixos, a situação já normalizou.
Luis Sabbo que representa a empresa que detém o seu nome, produz em cerca de 25 hectares, dióspiros da 
variedade Roxo Brilhante assim como outros produtos.
90% Dos dióspiros destinam-se ao Mercado doméstico que confia na experiência dos 23 anos de existência da 
marca, ao contrário de Espanha, onde muita da produção é exportada. Em Portugal, existem poucos 
produtores, logo existe mais procura do que produção.

De acordo com Sabbo, os preços dependem dos tipos de dióspiro. Conseguimos produzir dióspiros macios e de 
roer. Espanha apenas produz os dióspiros de roer, portanto produzir os macios permite obter melhores preços.
Os dióspiros ainda são considerados um produto de nicho e são desconhecidos para muitos Portugueses, não 
competindo assim com outros frutos como os citrinos e pomóideas. Sabbo acredita que dentro de 20 anos 
estarão ao mesmo nível das maçãs e das peras.

Luis Sabbo gostaria de extender a produção de dióspiros até fevereiro através da plantação de árvores de 
produção tardia. Os dióspiros permanecem normalmente na árvore até dezembro, podendo ser extendida a 
época um pouco mais armazenando os frutos em câmaras frigoríficas, da mesma forma que o fazemos com as 
maçãs e as peras.

A empresa Luis Sabbo foi fundada nos anos 80, é baseada em Tavira e possui cerca de 54 hectares para 
produção, sendo que perto de metade é dedicada à produção do dióspiro.

Voltar

Fonte: Freshplaza
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Voltar

A Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) organiza, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, em 
Pragança, a 19.ª Cerimónia da Pera Rocha, evento de reconhecimento que englobará um colóquio, pelas 17h30. A gala de 
encerramento contará, este ano, com a ilustre presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O evento 
pretende, como informa a ANP, «premiar os melhores produtores, os maiores exportadores, os melhor técnicos e 
personalidades de destaque do setor, que tenham contribuído, nas campanhas 2013, 2014 e 2015, de forma decisiva, 
para o sucesso da fileira da Pera Rocha e do setor hortofrutícola nacional».
 
A cerimónia será antecedida de um colóquio, às 17h30, subordinado ao tema “A Pera Rocha no Contexto Mundial e a 
Importância do Associativismo”. Segundo a ANP, trata-se de um encontro onde habitualmente se reúnem produtores, 
intervenientes de destaque da fileira da Pera Rocha e representantes da Administração Pública. O debate contará com a 
ilustre participação do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
«Este ano, teremos a presença do Senhor Presidente da República, que nos dará a honra de presidir à gala de 
encerramento da 19.ª Cerimónia da Pera Rocha», adianta a associação de produtores, a qual decorrerá na Quinta do 
Castro (Pragança, Cadaval).
 
A sessão de encerramento contará com uma intervenção de boas-vindas por parte do presidente da ANP, Aristides Sécio, 
iniciando-se a gala pelas 20h00.
 
Seguir-se-ão outras intervenções, bem como a entrega das várias distinções «aos homens e mulheres que diariamente 
fazem acontecer a fruticultura nacional», avança a ANP. O encerramento da cerimónia deste ano contará com a 
intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
De acordo com a associação de produtores, o acesso à gala é condicionado a convite e credenciação, ao passo que a 
participação no colóquio, sendo gratuita, pressupõe inscrição prévia para os telefones 262 691 205, 916 781 011 ou pelo 
email anp@perarocha.pt.

Consulte o programa em anexo.

Fonte: Município do Cadaval
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Balanço da Campanha da Batata 2016

Terá lugar no próximo dia 23 de Novembro de 2016, no 
auditório da Louricoop, na Av. António José de Almeida, 
23A 2530-113 Lourinhã, o Balanço da Campanha da 
Batata.

Consulte o boletim em anexo para mais informações e 
inscrições.

Eventos:
Voltar



 

NitroPortugal         NOTA IMPRENSA  

_________________________________________________________________________ 

Lisboa, 08 novembro 2016 
                                                                                                                                     

Pegada de azoto- Portugal quer dar exemplo na redução das emissões 

Chef Chakall prepara refeições de baixa pegada de azoto e cria para o jantar do 
workshop uma ementa “demitariana” 

Cientistas europeus estão reunidos em Lisboa até amanhã para encontrar soluções que diminuam a 
poluição causada pelo azoto. Por ano, perdem-se 14 mil milhões de euros na União Europeia por má 
gestão do azoto na Agricultura. 

O NitroPortugal, cuja 1ª reunião decorre desde ontem em Lisboa, visa colocar Portugal na liderança da boa 
gestão do azoto, através de uma abordagem multidisciplinar, que junta os diferentes elos do ciclo de produção 
do azoto. Neste 1º workshop os cientistas discutem os impactos das perdas de azoto para a água e no solo. 

O projeto europeu NitroPortugal, liderado pelo Instituto Superior de Agronomia, visa realizar o diagnóstico dos 
níveis de poluição azotada na água, nos solos e no ar e calcular o seu impacto nos ecossistemas e na 
biodiversidade em Portugal. Participam no projeto cientistas do Centro de Hidrologia e Ecologia, do Reino 
Unido, e da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. 

Investigadores e governos estão focados na melhoria da eficiência do uso do azoto na Agricultura e na Pecuária, 
que são as principais fontes de emissões de azoto reativo para o Ambiente. Em Portugal, o setor primário 
contribui com 87% do total de emissões de azoto para os cursos de água (rios, lagos, etc), sendo os efluentes de 
origem animal a principal fonte de poluição, de acordo com dados revelados pela Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

«Estimamos que apenas 20% do azoto usado na agricultura na União Europeia (UE) é aproveitado pelas plantas, 
o restante perde-se e é uma fonte de contaminação dos solos, da água e do ar», explica Mark Sutton, investigador 
do Natural Environment Research Council, do Reino Unido, um dos coordenadores do NitroPortugal. 
«Acreditamos que uma mensagem positiva, que explique aos agricultores europeus as vantagens económicas do 
uso mais eficiente do azoto, é a chave para uma economia mais eficiente», defende. 

«Queremos perceber qual é o impacto real no azoto em Portugal, e como podemos poupar milhões de euros 
através de melhores práticas de gestão do azoto, que irão contribuir para um melhor desempenho da economia 
portuguesa», acrescenta o investigador. 

Os cientistas calculam que o uso excessivo de fertilizantes à base de azoto na Agricultura gera prejuízos de 
cerca de 14 mil milhões de euros na economia da UE, ou seja, o equivalente a 25% do total do orçamento da 
PAC (Política Agrícola Comum). 

 

 



 

A Dinamarca e o Reino Unido são um bom exemplo no que respeita à monitorização e à implementação de 
políticas de controlo das perdas de azoto para o Ambiente. A Dinamarca implementa há 30 anos uma política 
rigorosa que lhe permitiu diminuir em 50% a concentração de azoto nos cursos de água, através da 
regulamentação da atividade agrícola e da sensibilização dos agricultores para a adoção de boas práticas, 
nomeadamente a instalação de culturas fixadoras de azoto no Inverno, a criação de zonas tampão junto aos 
cursos de água e a instalação de charcas para depuração das águas residuais nas parcelas agrícolas. 

Baixa pegada de azoto 

«Para reduzir a pegada de azoto é extremamente importante que cada um de nós reforce pequenos gestos diários, 
contrariando uma atitude excessivamente consumista», afirma Cláudia Marques-dos-Santos Cordovil, professora 
do ISA e coordenadora do NitroPortugal. A escolha de produtos agrícolas com certificação ambiental, o 
consumo de carne nas doses recomendadas pelos nutricionistas, e a redução do desperdício alimentar ou ainda 
a restrição do uso do automóvel nas deslocações diárias são exemplos de comportamentos a adotar.  

Investigadores do ISA desenvolveram um website - www.pegadadoazoto.pt - que permite ao cidadão comum 
calcular a sua pegada de azoto, baseado em informação sobre comportamentos de consumo. 

Esta noite, o chef Chakall recebe os participantes do workshop, no restaurante El Bulo, em Lisboa, num jantar 
com baixa pegada de azoto. A refeição será confecionada seguindo o princípio da “Dieta Demitariana”, que 
consiste em utilizar metade da dose de carne habitual na confeção dos pratos, com o propósito de proteger o 
ambiente. A carne usada na confeção do jantar provém de animais criados em pastagem (sistema extensivo) e 
será acompanhada de leguminosas e outros legumes.  

Que impacto tem o azoto na nossa vida? 

O nitrogénio (azoto) é um nutriente essencial à vida na Terra, existe em abundância na atmosfera (78% do ar 
que respiramos é azoto elementar), intervém na construção de diversas moléculas, como o DNA, as proteínas, 
as enzimas ou as vitaminas, e é o elemento mais importante para a nutrição das plantas (sob a forma amoniacal 
e de nitratos). 

O nitrogénio torna-se um problema a partir do momento em que as suas formas reativas (iões e gases) são 
libertadas em doses excessivas para o Ambiente, gerando impactos negativos no solo, água, ar e na 
biodiversidade.   

Para mais informações contactar: 

Cláudia Marques dos Santos Cordovil, Professora do Instituto Superior de Agronomia 
Coordenadora do projeto NitroPortugal e Co-coordenadora do TFRN – Task Force on Reactive Nitrogen 
cms@isa.ulisboa.pt 
 
Mark Sutton, Investigador do Natural Environment Research Council 
Coordenador do projeto Towards INMS-International Nitrogen Management System e Co-coordenador do TFRN – Task Force on Reactive 
Nitrogen 
ms@ceh.ac.uk 
 
Nélia Silva 
Comunicland-Comunicação e Marketing Lda 
geral@comunicland.pt 
+351 966921904 

 

   

http://www.pegadadoazoto.pt/
mailto:cms@isa.ulisboa.pt
mailto:ms@ceh.ac.uk
mailto:geral@comunicland.pt


 

 
 

PROGRAMA DA CERIMÓNIA ANUAL DA PERA ROCHA 
 

COLÓQUIO 
 

 “A Pêra Rocha no Contexto Mundial e a Importância do Associativismo” 

17:30 Início do Colóquio - beberete de recepção. 

Apresentação da plataforma de exportação: 
 
BUYINPORTUGAL 
Introdução - Pedro Quartin Graça 
Apresentação - Ricardo Wallis 
 
Intervenção do Senhor Presidente da Direcção da ANP – Associação 
Nacional de Produtores de Pêra Rocha  
Aristides Lourenço Sécio 
 
Intervenção do Senhor Presidente da CAP - Confederação dos Agricultores 
de Portugal  
João Pedro Gorjão Cyrillo Machado 

 
Intervenção do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação 
Luís Medeiros Vieira 

A participação no Colóquio é gratuita mas requer inscrição prévia. 

Contactos: 
 

Telf: +351 262 691 205 

Tel: +351 916 781 011 

anp@perarocha.pt 

mailto:anp@perarocha.pt
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