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O COTHN irá organizar no próximo dia 1 de junho, no Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, um 
Seminário Internacional sobre Organização para a Comercialização – Casos Práticos. 
Este seminário tem como objetivo reunir especialistas e representantes das diversas entidades que se 
agruparam constituindo Agrupamentos Complementares de Empresas, com vista a concentrar maiores volumes 
de produção e operar quer ao nível do mercado nacional como da exportação. 

O seminário terá duas partes: uma com um painel onde se abordarão questões como a organização, estratégias 
de negócios e de internacionalização e ainda a marca, e uma segunda parte com uma conferência que reúne 
casos práticos de organização para a comercialização.
 Este evento conta com o apoio do Município das Caldas da Rainha no âmbito da Feira dos Frutos de 2017. 

Consulte o programa em anexo no final deste boletim e na página do COTHN em 

Inscreva-se 

www.cothn.pt

aqui.
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Todas as questões ligadas à Agricultura de Precisão vão estar em discussão nos próximos dias 19 e 20, nas 
Jornadas Ibéricas organizadas pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-
IPVC). As Jornadas assumem-se como encontro técnico-científico que se dirige a produtores, técnicos das 
associações e outras organizações do sector agrícola, técnicos das empresas, estudantes do Ensino profissional e 
superior na área das ciências da terra e agronomia; técnicos da administração central, regional e local.

Segundo a organização das jornadas “os avanços e as potencialidades da Agricultura de Precisão justificam a 
identificação, a discussão e as propostas de ação necessárias para ultrapassar os desafios de rentabilidade das 
explorações, a qualidade de vida das pessoas e a proteção do ambiente”.

As Jornadas Ibéricas de Agricultura de Precisão pretendem “apresentar e divulgar os avanços nas técnicas e os 
desafios da adoção e aplicação das tecnologias e equipamentos; partilhar experiências entre os diferentes 
utilizadores das tecnologias de agricultura de precisão nos diferentes âmbitos da produção agronómica. discutir 
e realizar propostas para uma maior adoção, otimizar os meios disponíveis e necessário bem como, maximizar 
os respetivos impactes esperados na região do Entre Douro e Minho”.

Consulte a página: http://www.ipvc.pt/esa-jornadas-ibericas-agricultura

Índice
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Numa nota divulgada pelo ministério da Agricultura, a tutela informa que o mercado do Uruguai está aberto 
para os operadores económicos nacionais que queiram exportar kiwi.
Para o ministério liderado por Capoulas Santos, o mercado do Uruguai é «um importante passo para os 
produtores nacionais», já que este país tem cerca de 3,4 milhões de potenciais consumidores.
A abertura do mercado do Uruguai ao kiwi nacional resulta de um acordo fitossanitário celebrado entre 
Portugal e o Uruguai.

Por fim, esclarece a tutela, a «abertura de mais este mercado vem evidenciar e reforçar uma das vertentes 
prioritárias da política do Governo, a internacionalização, que é, sem dúvida, um dos eixos mais importantes 
da política de reforço da competitividade do setor agroalimentar e da economia portuguesa, tendo em vista 
a criação de condições para o aumento das exportações agroalimentares. Para isso, é necessário o 
envolvimento dos produtores nacionais e das respetivas organizações».

Índice

Fonte: Agrotec

Uruguai abre as portas ao kiwi nacional
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No boletim climatológico de abril, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicava que 96% do território 
de Portugal continental em situação de seca fraca a moderada, o que representa um aumento de 20% em relação a 
março.
Contactada pela agência Lusa a propósito do índice de seca, Vanda Pires, meteorologista da divisão de clima e 
alterações climáticas do IPMA, explicou que a ausência de precipitação e as temperaturas máximas muito elevadas 
agravaram muito a seca moderada no país.
"Com dois meses de seca moderada já pode haver alguns impactos a nível da agricultura, sobretudo das pastagens, das 
culturas de sequeiro. Se houver mais meses nesta situação poderá haver impacto ao nível hidrológico", disse, 
salientando que atualmente Portugal continental pode considerar-se em seca meteorológica.
Vanda Pires explicou à Lusa que existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica.

"Temos a seca meteorológica que está diretamente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre precipitação abaixo 
do que é normal. Depois, à medida que vamos avançando, em que o défice vai aumentando ao longo de dois, três 
meses, passamos para uma seca agrícola porque começa a haver deficiências ao nível da água no solo", explicou.
Depois, segundo a especialista, a manter-se a situação, esta evolui para seca hidrológica, que é quando começa a haver 
falta de água nas barragens. "Pode ainda haver a seca socioeconómica, que é considerada quando já está uma seca 
instalada, quando já tem impacto na população", disse. Nesta altura, início de maio, "os reflexos na agricultura, nas 
pastagens, das culturas de sequeiros, ainda não é grave", salientou Vanda Pires.
"Contudo, por já se sentir algumas necessidades, o ministro da Agricultura decidiu criar uma comissão para analisar os 
impactos e as deficiências", disse.
Esta comissão permanente foi aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros, com o objetivo de prevenir, 
monitorizar e acompanhar os efeitos da seca para elaborar um plano de contingência e estabelecer eventuais medidas 
preventivas.
De acordo com Vanda Pires, para haver um desagravamento da seca em Portugal, o mês de maio teria de ser 
extremamente chuvoso, o que segundo as previsões do IPMA, não está previsto ocorrer.
Na semana passada, o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, disse que não há, por enquanto, registo de 
prejuízos evidentes na agricultura devido à seca, apesar de haver indícios que apontam para a previsão de um período 
de seca.
De acordo com o texto do Governo sobre a comissão permanente, aprovado na quinta-feira, "a evolução meteorológica 
dos últimos meses indica que poderemos vir a ser confrontados, num futuro próximo, com uma situação de seca, 
justificando-se uma atuação atempada de eventuais medidas preventivas e mitigadoras" deste problema.

Fonte: Agrozapp

Falta de chuva em abril fez aumentar seca
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A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) organiza um Colóquio subordinado ao tema “Inspeção de 
equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos”, incluído na programação da “Feira Nacional de 
Agricultura 2017”.

O evento terá lugar no dia 12 de junho de 2017, na Sala Estúdio do CNEMA, em Santarém (Coordenadas GPS: N -
39º 13p 13,66''; W – 08º 41' 51,30'').

Este Colóquio pretende apresentar o enquadramento legal da inspeção de equipamentos de produtos 
fitofarmacêuticos, a nível comunitário e nacional, bem como a perspetiva de dois Centros de Inspeção Periódica 
de Pulverizadores – “ENGUIRELVA” e “COTHN”. Pretende-se, ainda, abordar o projeto TOPP's - Water Protection.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e deverão ser submetidas até ao dia 7 de junho de 2017.”

Consulte o programa no final deste boletim.

Fonte: DGAV

Colóquio “Inspeção de equipamentos de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos”



www.cothn.pt

Semana 20 

Pág.: 8

Índice

geral@cothn.pt

Anualmente, a AREFLH organiza a INTERPERA, o grande encontro mundial para a fileira da pêra.
Este ano, o evento terá lugar nos Estados Unidos da América, entre os dias 15 e 16 de junho, na localidade de 
Wenatchee, no Estado de Washington.
Colaboramos com a   na organização deste certame.Pear Bureau North West

Eventos:

http://usapears.org/


Inscrições: 20€, com
documentação,

coffe-break e 
almoço incluído.

09:30 – Receção e entrega de documentação

10:00 – Sessão de abertura:
               Tinta Ferreira (Presidente da Camara Municipal de Caldas da Rainha)
               Paulo Águas (Presidente do COTHN)
               Elizete Jardim (Diretora Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo)

Painel Organização e Negociação:

10:20 – Organizações de Produtores Reconhecidas – expetativas e consequências (Elizete Jardim - Diretora  
               Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo)
10:40 – Compreender melhor a própria Organização, perante modelos de negócio e diferentes estratégias 
               (Rodrigo de Sousa Vinagre –Torriba, S.A.)
11:00 – Café
11:20 – Capacitar a gestão da sua Organização para a internacionalização (Vítor Hugo Ferreira - Escola  
               de Negócios Dom Dinis)
11:40 – Caso prático de internacionalização *
12:20 – Como melhorar o nível de negócio (Pedro Santos - Consulai)
12:40 – Debate

13:00 – Almoço

15:10 – Diferenciação e Marca (Ramiro Martins – AESE; Smith+Co)

15:30 – Conferência sobre organização para a comercialização

               Moderador – João Pereira (Terra Projectos)

               Comunicação por Convite: A importância da escala na promoção e comercialização das FLF (Gonçalo 
                                                                   Andrade – Portugal fresh)
               Ernesto  Xavier - Unifarmers ACE
               Armando Torres Paulo - TriPortugal ACE
               Marco Fernandes - Fresh Fusion ACE
               Entidade internacional (Espanha e Itália)*
17:30 – Conclusões e encerramento 
               Paulo Águas (Presidente do COTHN)

*aguardar confirmação

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ORGANIZAÇÃO
PARA A COMERCIALIZAÇÃO – CASOS PRÁTICOS

1 de junho de 2017 no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha

Com o apoio de:

Rua Dr. Leonel Sotto Mayor
2500-227 Caldas da Rainha

Centro Cultural e Congressos:

+39° 24' 21.6606",
-9° 7' 53.2056"

INSCREVA-SE JÁ NO FORMULÁRIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGF1c_zT9AFL0sPhDnmeNGTn3qdGfAWb0g1NVmu3_jRRJO_g/viewform?usp=send_form


Colóquio
Inspeção de equipamentos de aplicação de

produtos fitofarmacêuticos

 CNEMA - Sala Estúdio | 12 de junho 2017

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Receção dos Participantes

Sessão de Abertura
 Engª Ana Paula da Cruz Carvalho, Sub-Diretora Geral da  Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária
 

Projeto TOPP’s - Water Protection 
              Eng. António Lopes Dias , ANIPLA 

Enquadramento legal da inspeção a nível comunitário e nacional
               Eng. Ricardo  Gomes , Direção Geral de Alimentação e Veterinária

A inspeção de equipamento de pulverização na perspetiva da 
ENGUIRELVA 
               Eng. João Ferreira 

Debate

Encerramento
 Engª Ana Paula da Cruz  Carvalho, Sub - Diretora Geral da Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária
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14:00 - 14:30

A inspeção de equipamento de pulverização na perspetiva do
COTHN
               Eng. Pedro Nunes

 14:30 - 14:45

14:45 - 15:10

15:10 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 17:10

17:10 - 17:30
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