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01 . Semana Hortícola do Oeste
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Patrocinador oficial:

http://www.cothn.pt/


www.cothn.pt voltar ao índice Pág.: 2

Mais uma edição da Semana Hortícola do Oeste. Este ano vai decorrer em Peniche na Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar em abril, de 12 a 13.
O tema central do certame são as alterações climáticas e a sua influência na gestão da água e 
no regadio.
Para além da conferência tecnologia e horticultura, vão ser feitas visitas técnicas a explorações 
e centrais hortícolas locais no dia 12.
O segundo dia do evento será dedicado aos estudantes, com um fórum próprio sobre a 
temática mencionada.

O almoço tem um custo de 15€ .
A participação nas conferências e nas visitas técnicas é gratuita.
Conheça o programa em anexo no final deste boletim.

As inscrições estão abertas no link.

Fonte: COTHN

http://www.cothn.pt/
https://goo.gl/forms/DVDuxXc089DFooLb2
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Fonte: TREEMWORLD

Informamos que a TREEMWORLD, Lda. irá realizar um curso de Aperfeiçoamento em Máquinas e 
Equipamentos de Tratamento e Proteção das Plantas (35 horas) - AMETTP, em Loures, em horário pós-
laboral, conforme as datas abaixo indicadas.

25 de Maio (6ªf) – 5 horas  (18 ás 23 horas)
26 de Maio (sáb) – 7 horas (9 ás 12:30 horas e 14 ás 17:30)
1 de Junho (6ªf) – 3.5 horas (18 ás 22:30 horas)
2 de Junho (sáb) – 7 horas (9 ás 12:30 horas e 14 ás 17:30)
8 de Junho (6ªf) - 3.5 horas (18 ás 22:30 horas)
9 de Junho (sáb) – 7 horas (9 ás 12:30 horas e 14 ás 17:30)

Para formalizar a inscrição envie a ficha de inscrição devidamente preenchida juntamente com a 
seguinte documentação, de modo a podermos remeter a sua inscrição para homologação: 
· Ficha inscrição (em anexo) devidamente preenchida (reforçamos que a ficha de inscrição deverá 
estar assinada onde diz “Assinatura do Candidato” na folha 2, caso contrário não será válida para 
homologação) 
· Curriculum Vitae (atualizado)
· Certificado de Habilitações (formação superior em Ciências Agrárias e afins), com o PLANO 
CURRICULAR. 
· BI e Contribuinte / Cartão Cidadão 
· Certificado Homologado do curso de Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêutico 
· Certificado de competências pedagógicas (CCP) ou Certificado de Aptidão Profissional (CAP) 
(condição preferencial)
· Informação de Faturação Preenchida (em anexo)
Para formalizarem a vossa inscrição deve ser feito o pagamento do  valor relativo à inscrição - 125€ 
(50% do valor total do curso – 250€ (com  IVA incluído)) que poderá ser pago por transferência 
bancária, cheque ou numerário. Terá ainda que nos enviar, devidamente preenchida, a folha de 
informação para faturação (em anexo), para que seja emitida a fatura/ recibo do valor pago. Caso 
opte pela primeira opção deverá fazê-lo para o IBAN que consta na ficha de inscrição e informação de 
facturação e quando efetuar a transferência solicitamos que envie o comprovativo da mesma.
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Fonte: ComissãoEuropeia

03 . Comissão combate fraude alimentar

Em resposta às preocupações dos consumidores com a qualidade dos alimentos e as práticas 
fraudulentas no domínio alimentar, a Comissão Europeia lança um Centro de Conhecimento sobre a 
Fraude Alimentar e a Qualidade dos Alimentos, gerido pelo Centro Comum de Investigação.

O Centro de Conhecimento, uma rede constituída por peritos internos e externos da Comissão, irá 
dar apoio aos responsáveis políticos da UE e às autoridades nacionais, partilhando e facultando o 
acesso a conhecimentos científicos atualizados em matéria de fraude alimentar e de qualidade dos 
alimentos.

O Centro de Conhecimento sobre a Fraude Alimentar e a Qualidade dos Alimentos irá:

- coordenar as atividades de fiscalização do mercado, por exemplo, em matéria de composição e 
propriedades organoléticas dos alimentos fornecidos com a mesma embalagem e marca em vários 
mercados da UE;
- operar um sistema de alerta precoce e informação para a fraude alimentar, por exemplo, através do 
acompanhamento dos meios de comunicação social e da disponibilização destas informações ao 
público em geral;
- fazer uma ligação entre os sistemas de informação dos Estados-Membros e da Comissão, por 
exemplo, entre bases de dados que descrevem a composição de determinados produtos 
agroalimentares de elevado valor, como o vinho ou o azeite;
- gerar conhecimentos específicos a cada país, por exemplo, fazendo o levantamento das 
competências e infraestruturas laboratoriais nos Estados-Membros;

O Centro de Conhecimento sobre a Fraude Alimentar e a Qualidade dos Alimentos irá produzir 
boletins informativos, mapas interativos, bases de dados e relatórios periódicos, tornando essas 
informações acessíveis ao público. O Centro de Conhecimento será integralmente financiado pela 
Comissão Europeia. O tamanho dos diferentes grupos de peritos dependerá do tema a que se 
dedicam. O Centro de Conhecimento complementará a Rede de Combate à Fraude Alimentar da UE, 
proporcionando uma interface entre a ciência e a elaboração de políticas.

http://www.cothn.pt/
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A água é um recurso estratégico que está na base da vida e de todas as actividades 
económicas.

A sua gestão eficiente constitui um dos principais desafios num território com 
características muito diversificadas, que predominantemente está situado a jusante e 
onde as alterações climáticas dão sinais de acentuarem, cada vez mais, um regime 
pluviométrico já marcadamente irregular.

    Como garantir os usos e necessidades futuros, para as diferentes actividades 
económicas?
    Como conciliar interesses, por vezes, conflituantes?
    Como evitar que a qualidade da água se deteriore?
    De que forma poderemos assegurar a coesão nacional e a prosperidade das regiões do 
interior?

Para reflectir sobre estes temas e propor soluções de futuro para a gestão da água em 
Portugal, a Confederação dos Agricultores de Portugal irá reunir um conjunto de 
especialistas num Seminário dedicado à água enquanto recurso estratégico para o País.

O Seminário «ÁGUA: Um recurso estratégico» realiza-se em Santarém em local a divulgar 
posteriormente, na 6ª feira, dia 20 de Abril de 2018, de acordo com o Programa:  
https://rusulg.s.cld.pt

A inscrição é gratuita mas obrigatória e pode ser realizada em: 
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-agua-um-recurso-estrategico-44561365243

Fonte: CAP

04 .ÁGUA: Um Recurso Estratégico

https://rusulg.s.cld.pt
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-agua-um-recurso-estrategico-44561365243
http://www.cothn.pt/
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Fonte: COTHN

05 .Inscrições para o XIV encontro da Organização Internacional 
        para a Luta Biológica

Estão prestes a abrir as inscrições para o XIV encontro da Organização Internacional 
para a Luta Biológica que vai ter lugar em Portugal, nomeadamente no INIAV 
(Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária) em Oeiras, nos dias 4 a 7 
de setembro de 2018.
Este encontro vai reunir investigadores e técnicos de todo o mundo sobre a 
temática do "Controlo de pragas em estufas mediterrânicas aliado aos desafios das 
alterações climáticas e a novas espécies invasoras", e vai incluir apresentações orais 
e visitas técnicas.

Para todos os interessados, as inscrições estarão abertas na página web do evento 
a partir do dia 1 de abril.

Toda a informação do evento pode ser consultada na página:
https://xiv-iobc-wprs.webnode.pt/

http://www.cothn.pt/
https://xiv-iobc-wprs.webnode.pt/


Organização:

Media partners:

Inscreva-se  aqui
O almoço tem um custo de 15,00€ 
(IVA incluído)

As inscrições são obrigatórias, consulte as condições no formulário 

12 ABRIL

13 ABRIL

12, 13 DE ABRIL 2018
Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Campus 4 - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
Peniche

SEMANA HORTÍCOLA
DO OESTE

08:30 - Receção

12:30 - Almoço

18:00 - Encerramento

14:15 - Conferência
Tecnologia e Horticultura

09:30 - Visita técnica a 
exploração agrícola e 
central fruteira local

09:30 - Fórum para
estudantes

Alterações climáticas e a 
sua influência na gestão
da água e no regadio

Temática:

Programa provisório:

https://goo.gl/forms/DVDuxXc089DFooLb2


Semana
Hortícola do Oeste ed. 2018

Fórum para estudantes sobre a temática
das alterações climáticas e a sua 

influência sobre a gestão da água e
no regadio

1.º Painel – Moderador – Jorge Reis – Revista FLF
·R ealidade da Agricultura na Região Oeste – Sérgio Ferreira – AIHO
·E stratégia para o Regadio Público da Região Oeste - DGADR 
·P lano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – APA 
·P rojeto TEJO – Planos Essenciais - Eng. Jorge Froes

2.º Painel – Moderador - Eng. António Gomes - AIHO
·F ábricas de Água aplicadas à Agricultura - ADTA-ADP 
·A valiação de Sistemas de Rega – Eng. Vítor Paulino – COTHN            
·I PL-ESTM
·U so sustentável da água na horticultura protegida: estratégias e futuro – Prof. Dr. Miguel Costa – ISA 
·E xploração de Hidroponia Hidro-Sustentável – Paulo Maria - HORTOMARIA 

Visitas técnicas:
Exploração agrícola; 

Central fruteira.

12 ABRIL

12 ABRIL

13 ABRIL



FORMAÇÃO HOMOLOGADA POR: 
 

 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS, PEDIDOS DO PROGRAMA E FICHA DE INSCRIÇÃO: 
 formacao@treem.pt  |    210 992 675  |  TELEMÓVEL  918 757 056/    918 757 358 | www.facebook.com/TREEmWORLD/ 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

I – TRATOR 

II - ENGATE E REGULAÇÕES COMUNS 

III - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO E PROTEÇÃO DAS PLANTAS 

AVALIAÇÃO 

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 
O NÚMERO DE PARTICIPANTES É LIMITADO A UM MÍNIMO DE 12. 
DEVENDO SER ASSEGURADO OS SEGUINTES REQUISITOS: SER DETENTOR DE CURSO DCAPF | TER PREFERENCIALMENTE CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO/ ACIDENTES PESSOAIS 

CERTIFICAÇÃO 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E RESPETIVO REGISTO NA PLATAFORMA SIGO, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 474/2010 DE 8 JULHO 
 

DATAS E HORÁRIOS 
 
DIAS: 25 E 26 DE MAIO E 1, 2, 8 E 9 DE JUNHO 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: LOURES 

PREÇO 
€ 250 POR PARTICIPANTE (IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL EM VIGOR) 
 

APERFEIÇOAMENTO EM 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DE 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO 

DAS PLANTAS 

FITOFARMACEUTICOS (35 H) 
OBJETIVOS  
 

 CAPACITAR OS PARTICIPANTES COM CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS E ATITUDES NA ÁREA DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, NECESSÁRIOS AO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FORMADOR EM AÇÕES DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS. 



 

Ref.:

35

M F

NIF

Fax

N.º de SIGO:

Ensino Secundário:

Residência

Documento de Identificação

Área:

APERFEIÇOAMENTO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO E 

PROTEÇÃO DAS PLANTAS 

Concelho

5.º Ano

Validade

Código Postal Local

Ensino Básico:

1º ciclo 4.º Ano

2 º ciclo 

Correio Eletrónico Telefone / Telemóvel

Assinatura

(1) Para efeitos de abrangência do Seguro de Acidentes de Trabalho. Alínea d), do número 2, do artigo 6.º, da Lei n.º 100/97 de 13 de Setembro.

Autorização da Entidade Patronal para a frequência da ação de formação (1):
No caso de Trabalhadores Independentes, devem possuir seguro de acidentes pessoais.

Responsável Contacto

Telefone Correio Eletrónico

Dimensão da Empresa -n.º trabalhadores: 1 a 9 10 a 49 50 a 249 + 250

Morada

Código Postal Local Concelho

Função
Identificação da Entidade 

Patronal/ Empresa

Outra Situação Outro 

Especificar

Atividade Profissional

3. Dados Profissionais

 S
itu

aç
ão

 fa
ce

 a
o 

em
pr

eg
o:

Desempregado

Ti
po

 d
e 

C
on

tr
at

o: Contrato Sem Termo

Trabalhador por Conta Própria Contrato a Termo

Trabalhador por Conta Outrem Estágio

Mestrado

Licenciatura

Doutoramento

6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano

10.º Ano
11.º Ano

Pós-Universitário:3 º ciclo 

< 4 anos de escolaridade

2. Habilitações Académicas

12.º Ano

Bacharelato

Ensino Superior:

9.º Ano

Ações de Formação Profissional:

Nome completo Sexo:

  Data de Nascimento Naturalidade Nacionalidade

1. Identificação Pessoal

Local de Realização

Misto

Laboral

Pós-Laboral

Cod.:

Carga Horária Data de inicio 621
Data de fim

Horas

FORMAÇÃO PROFISSIONAL- DOSSIER TÉCNICO - PEDAGÓGICO

FICHA DE INSCRIÇÃO - FORMANDOS

Designação da Ação n.º:

FIF 001_2016
REV.001_17



€

Sim Não

Sim Não

Assinatura/s do/a Coordenador/a

6. Métodos e Critérios de Avaliação

Descritos no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO

Informação e Parecer do/a  Coordenador/a da Ação e/ou do/a Responsável de Formação.

Documento de Identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Titulo de 

D
oc

um
en

to
s 

N
ec

es
sá

rio
s

D
oc

um
en

to
s 

En
tr

eg
ue

sCartão de Contribuinte/ NIF (Número de Identificação Fiscal);
Certificado de Habilitações/ Diploma
Certificado(s) de Formação Profissional
Boletim de Vacinas

O número de participantes é limitado a um máximo de 19. As inscrições serão consideradas pela ordem cronológica de chegada e no caso de excesso 
de candidaturas, será realizado um processo de seleção de formandos em conformidade com o regulamento interno de formação da TREEMWORLD . 
A realização da ação de formação está condicionada ao  mínimo de 12 inscrições.

Assinatura do/a Candidato/a

Autoriza a utilização dos dados deste questionário para uma eventual auscultação por parte da DGERT? (Direção 
Geral do Emprego e das Relações do Trabalho)  (assinale com um X )

Pretende ser informado sobre futuras ações de formação promovidas pela TREEMWORLD (assinale com um X)

Controlo Documental (entregar cópias)

De acordo com a lei de proteção de dados pessoais, n.º 67/98 de 26 de Outubro, tomei conhecimento e autorizo a utilização dos meus dados 
para efeito administrativo de atividade formativa da TREEMWORLD nomeadamente, para tratamento informático, para apuramento 
estatístico e controlo da formação realizada e tratamento informático dos processos e da homologação, de apuramento estatístico e de 
acompanhamento da formação realizada a efetuar pela entidade certificadora Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR)

IBAN

Ao receber a comunicação de seleção, o participante deverá proceder ao pagamento de 50% do valor total do custo da ação afim de validar a sua 
participação. O cancelamento da inscrição, por parte do formando, pode ser feito até cinco (5) dias antes do início da formação sendo reembolsado a 
totalidade do valor pago.  Os cancelamentos efetuados após este período, dão origem ao pagamento de 50% do custo da ação, o qual se destina a 
compensar despesas administrativas efetuadas e prejuízos decorrentes de anulações de última hora.
O cancelamento da ação por parte da TREEMWORLD, será comunicado com a antecedência mínima de 24 horas, ou outro período de tempo 
previamente acordado com o participante, neste caso será reembolsado a totalidade do valor pago.

Será atribuído um Certificado de Formação Profissional a todos os participantes que frequentem 90% do total de horas da ação. Caso 
contrário será atribuído um Declaração de Participação.

Qualquer participante estará abrangido pelo regulamento interno de formação afixado no Centro de Formação e salas de formação da TREEMWORLD, 
sendo distribuídos os direitos e deveres na sessão de esclarecimento prévia ao início da ação.

PT 50 0045 5140 40279788759 86 NIB 0045 5140 40279788759 86

Considera-se Aprovado/a o/ a formando/a que obtenha uma classificação acima dos 10 valores, numa escala de 0 a 20 e uma 
assiduidade superior a 90% do número total de horas da ação de formação.

7. Condições de Frequência

Custo: 250 IVA incluido 

5. Métodos e Critérios de Seleção

Para esta ação serão utilizados os seguintes critérios de seleção estão indicados no DOC.1_DTP_PROGRAMA DA AÇÃO

Elevada Bastante Elevada

4. Motivo da Inscrição

Que importância tem para si a formação?

Fraca

Qual o motivo de inscrição nesta ação de formação?

Relativa

FIF 001_2016
REV.001_17



 

Ref.:

35

€

Data de fim

PROTEÇÃO DAS PLANTAS 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INFORMAÇÃO FATURAÇÃO - FORMANDOS

Designação da Ação APERFEIÇOAMENTO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO E n.º:

Área: 621

Laboral

Pós-Laboral Local de Realização

Carga Horária Horas Data de inicio

Misto

1. Identificação Empresa/ Empresário/ Formando

Nome completo

Morada

Código Postal Local Concelho

2. Nome dos colaboradores a frequentar a ação

Contribuinte Telefone / Telemóvel

3. Dados Para Pagamento

Custo: 250 IVA incluido 

Assinatura 

IBAN PT 50 0045 5140 40279788759 86 NIB 0045 5140 40279788759 86
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