
Patrocinador oficial:

262 507 657

www.cothn.pt

30 de Outubro a 05 de Novembro de 2016

Boletim informativo semanal 44/16

Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Design:
Helder Coelho

Textos:
Ana Paula Nunes, 
Maria do Carmo Martins e 
Catarina Ribeiro.

Clique para prosseguir



Xylella fastidiosa - folheto informativo; pág.: 5

97% dos alimentos analisados na Zona Euro sem resíduos fitofarmacêuticos; pág.: 6

Área de agricultura biológica aumentou 14,4% desde 2010 em Portugal; pág.: 4

Balanço da Campanha de Prunóideas, dia 16 de Novembro; pág.: 3

Índice de notícias:

Cientistas israelitas estão a desenvolver Damascos resistentes às altas temperaturas; pág.: 9

Novo sistema para medir a qualidade interna do Kiwi; pág.: 7

Em Oleiros o medronho está a ganhar escala e a diversificar oferta; pág.: 8

Eventos; pág.: 10

30 de Outubro a 05 de Novembro de 2016

Boletim informativo semanal 44/16



Pag. 3
www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 44 

Balanço da Campanha de Prunóideas, dia 16 de Novembro: Voltar

Irá ter lugar no próximo dia 16 de novembro,  na Escola 
Profissional Agrícola da Quinta da Lageosa, a edição de 2016 do 
Balanço da Campanha das Prunóideas.  Este ano teremos duas 
comunicações sobre a linha de trabalho da rega e da qualidade dos 
frutos realizado no âmbito do projecto +pêssego . Teremos ainda 
uma comunicação sobre bacterioses em prunóideas para além do 
debate das questões que marcaram a campanha deste ano. 
Contamos desde já com a sua participação.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.
 
Inscreva-se no link:
https://goo.gl/forms/AtmlOFUvFjyR7UnV2
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Área de agricultura biológica aumentou 14,4% desde 2010 em Portugal:
Voltar

Portugal chegou a 2015 com uma área dedicada a agricultura biológica de 241.375 hectares. Na União Europeia, só o 
Reino Unido e a Holanda registaram um decréscimo entre 2010 e 2015.
O território português tinha, no final do ano passado, 214.375 hectares de área agrícola dedicada a culturas biológicas, 
segundo os últimos dados analisados pelo Eurostat, divulgados esta quarta-feira, 25 de Outubro.

Os números, segundo o gabinete de estatística da União Europeia, representam um aumento de 14,4% face à área de 
agricultura biológica que o país detinha em 2010. Em termos de peso sobre toda a á área agrícola cultivada, o peso 
aumento 0,7 pontos percentuais entre 2010 e 2015, para 6,5%.
A agricultura biológica ("orgânica" na definição inglesa e adoptada por alguns Estados-membros) "combina as melhores 
práticas ambientais, um nível elevado de biodiversidade, a preservação de recursos naturais e padrões elevados de 
produção baseados em substâncias e processos naturais", recorda o Eurostat. "Fornece uma resposta específica do 
mercado a uma procura específica do consumidor", ao mesmo tempo que cumpre os requisitos em termos de "protecção 
do ambiente, bem-estar animal e desenvolvimento rural", acrescenta.

Nos 28 Estados-membros que compõem a União Europeia, havia "mais de 11 milhões de hectares de área certificada ou 
em conversão em 2015" de agricultura biológica, representativa de 6,2% ta área agrícola utilizada na UE naquele ano.
No espaço europeu comunitário, a "Espanha, Itália, França e Alemanha registaram as mais extensas áreas agrícolas 
biológicas assim como o maior número de produtores biológicos em 2015, respondendo em conjunto por mais de 52%" 
quer do total da área dedicada como dos produtores dedicados.
A maior percentagem de área agrícola utilizada dedicada a culturas biológicas "foi registada na Áustria", com um quinto 
(20% ou 552 mil hectares). É seguida pela Suécia (17%, ou 510 mil hectares) e pela Estónia (16% ou 156 mil hectares).
Malta (com 0,3% ou 30 hectares), Irlanda (1,6% ou 73 mil hectares) e Roménia (1,8% ou 246 mil hectares) são os países 
em que a percentagem de agricultura biológica é a mais baixa sobre a área total agrícola utilizada.

Entre 2010 e 2015, 26 dos 28 Estados-membros, ainda assim, registaram aumentos das suas áreas agrícolas biológicas. 
Apenas o Reino Unido e os Países Baixos registaram um decréscimo da área dedicada a esta forma de fazer agricultura, de 
29% e 4%, respetivamente.
Em sentido contrário, os maiores aumentos verificaram-se na Croácia (mais 377%), Bulgária (mais 362%) a França (mais 
61%) e a Irlanda (mais 53%) foram os Estados-membros em que se verificaram maiores crescimentos da área agrícola 
biológica entre 2010 e 2015.

Fonte: Jornal de Negócios
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Voltar

A DGAV divulga o Folheto relativo a Xylella fastidiosa destacando os seus hospedeiros, vias de dispersão e 
distribuição geográfica. Pretende-se que os profissionais e a população em geral estejam atentos e reportem 
aos serviços oficiais quaisquer casos suspeitos da presença da bactéria.

Consulte o folheto no link:
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=19888521

Fonte: dgav
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Voltar

O mais recente relatório anual da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) confirma que, de 
todas as amostras recolhidas no ano de 2014 na União Europeia (UE), 97% se encontravam livres de resíduos de 
produtos fitofarmacêuticos ou continham vestígios que estão dentro dos limites legais.
Destas, 53.6% não apresentava qualquer vestígio de resíduos e 43.4% % apresentava níveis dentro dos limites 
regulamentados.

O estudo, que incidiu sobre quase 83.000 amostras de alimentos e englobou os 28 estados membros da UE, 
vem confirmar o rigor e qualidade da indústria e o cumprimento escrupuloso da legislação comunitária.
O Diretor Executivo da Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas (ANIPLA), António Lopes 
Dias, comentou a satisfação da Associação para com os resultados apresentados. Segundo o mesmo, «este 
estudo vem apenas reconfirmar algo sobre o qual nos batemos diariamente: os produtos alimentares 
produzidos na Europa têm elevada segurança».

António Lopes Dias revelou ainda que a ANIPLA espera que estes estudos possam trazer alguma tranquilidade 
aos cidadãos, porque, revela, «apesar de haver um enorme volume de informação segura e válida sobre 
segurança na produção dos alimentos, as famílias europeias mostram-se cada vez mais vulneráveis a 
campanhas agressivas de contrainformação e desinformação contra a indústria agroalimentar. São campanhas 
que apresentam factos pouco fundamentados e estudos pouco claros, que colocam em causa métodos e 
práticas de uma indústria séria e segura que actua sobre intenso escrutínio das agências europeias».
Entre outras relevantes conclusões do estudo apresentado, destaque para os resultados às amostras de 
alimentos para bebés, dos quais 91,8% continham valores não quantificáveis de resíduos de pesticidas.
De salientar ainda para o facto de 98,8% dos produtos originários da agricultura biológica não apresentarem ou 
revelarem baixas quantidades de resíduos de pesticidas, ainda que dentro dos limites legais para o efeito.
Em comunicado, Jose Vicente Tarazona, Head of Unit na EFSA comenta: «as elevadas taxas de conformidade 
registadas para 2014 estão em conformidade com os resultados dos anos anteriores, o que significa que a UE 
continua a proteger os consumidores».

O responsável enuncia ainda a importância deste relatório, que este ano «graças ao esforço dos Estados 
membros apresenta significantes avanços na harmonização e integração dos dados submetidos».

Fonte: Tecnoalimentar
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No seu compromisso com a inovação, o maior comercializador de kiwis em Espanha, a 
Kiwi Atlântico, lançou o projeto Fábrica 4.0.
Esta iniciativa esforça-se por construir um sistema capaz de medir a qualidade interna do 
fruto de acordo com o seu grau de maturidade. Este sistema irá uniformizar a forma 
como os kiwis são classificados, de acordo com o seu grau Brix, rigidez, firmeza e 
matéria seca.

Este projeto inovador tornará possível a uniformidade com que o fruto chega ao 
consumidor, tornando desnecessário a verificação prévia da maturidade do fruto. A Kiwi 
Atlântico em colaboração com o centro tecnológico AINIA, tem implementado o seu 
conhecimento na elaboração de uma impressão digital espectral em diferentes alimentos 
e produtos agrícolas.

Este Sistema vai permitir à Kiwi Atlântico estar na vanguarda dos mercados 
internacionais e proporcionar um avanço no sector, para além de impulsionar a reputação 
da marca e aumentar a produção para colmatar o aumento da procura por um produto 
de qualidade premium. Torna-se também benéfico para o transporte deste fruto, visto 
que é possível escolher aqueles que estão em melhores condições para serem 
transportados.

Voltar
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Há muitos anos que os homens e mulheres de Oleiros, e desta região, por esta altura do ano percorrem as 
serras e os vales em busca do medronho para fazer a famosa medronheira. Com a chegada da crise e com a 
falta de oportunidades de emprego, os jovens olharam para este fruto e começaram a ver uma fonte de 
rendimento. Ao mesmo tempo várias escolas superiores, nomeadamente a Universidade do Algarve e a Escola 
Superior Agrária de Coimbra debruçam-se sobre a árvore, o fruto e o ambiente em seu redor na tentativa de 
saber mais sobre o medronheiro.

Há dez anos a esta parte que Oleiros, concelho onde a apanha e a destilação deste produto tem grande 
tradição, avançou com a realização da mostra do medronho. A vontade era, e será sempre, promover a 
rentabilidade deste setor que já acarreta algum retorno, referia Fernando Jorge, presidente da câmara, no final 
do colóquio sobre a qualidade da aguardente de medronho que decorreu no passado fim-de-semana de 29 e 
30 de outubro, no âmbito da 11ª Mostra do Medronho e da Castanha. “Se queremos sair deste marasmo temo 
que, para o mesmo produto, ter mais qualidade e mais-valias”, acrescentou o autarca.

A Escola Superior Agrária de Coimbra tem, através da professora Filomena Gomes, procurado estudar este 
produto até á exaustão e acreditando que a cada vez mais novas formas de consumir o fruto garantem a sua 
rentabilização futura, acredita. “Cada vez mais há procura para o iogurte, para o desidratado, consumo em 
fresco e incorporar na alimentação. Mas para dar resposta a isto temos que ganhar escala”, exemplificou.

Não ficar dependente da produção de aguardente é um dos objetivos da diversificação da oferta, até porque 
este será um produto altamente taxado pelo Estado, referia Paulo Nunes, presidente da Associação de 
Produtores de Medronho do Barlavento Algarvio.

De recordar que foi aprovada por unanimidade, na Assembleia da República a recomendação ao Governo para 
um tratamento de exceção relativamente a este produto, à semelhança do que aconteceu com outros similares 
e outras regiões também especialmente desfavorecidas. Este processo, adiantou Paulo Nunes, “está na gaveta”. 
Este produtor referia ainda que neste momento o grande problema do setor é a falta de escala na produção.

Voltar

Fonte: Agrozapp
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Voltar

As alterações climáticas chegaram, pelo menos é o sugere o agosto mais quente desde 
que existem registos. No Instituto Volcani, uma organização de investigação agrícola de 
Israel, tem trabalhado há mais de uma década no desenvolvimento de culturas que 
consigam resistir às altas temperaturas.
 
De início, era considerado prioritário apenas o desenvolvimento da agricultura Israelita, 
no entanto, assim que a questão das alterações climáticas se tornou mais evidente, 
tornou-se mais evidente a necessidade de desenvolver plantas que consigam sobreviver 
a condições extremas, em qualquer parte do globo. E naquilo que poderá ser considerado 
como um avanço na agricultura global, a equipa do Dr. Doron identificou um mecanismo 
genético que controla a sensibilidade da temperatura do damasqueiro. Com este 
conhecimento, esperam conseguir manipular essa tolerância nesta e noutras plantas.

O Instituto Volcani não se envolve em engenharia genética, devido a elevadas exigências 
regulamentares.  Em vez disso, a melhoria das plantas é feita através de uma técnica 
ancestral, a enxertia.

Com o que é enxertado o damasqueiro? Com plantas locais que possuam elevada 
tolerância ao calor. E o mais relevante é a possibilidade de colher uma amostra de tecido 
assim que a semente brotar para verificar se já contém a sequência genética desejada.

Transgénicos ou enxertados, já existem hoje pessegueiros, alperces, kiwis e macieiras 
mais tolerantes ao calor. Holland acredita que vamos ainda assistir ao crescimento de 
hortícolas e frutícolas em sítios onde não se podiam desenvolver anteriormente. “Até 
mesmo trigo.”

Fonte: www.haaretz.com

http://www.haaretz.com
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Feira da Golegã; de 4 a 13 de novembro:

Começa no próximo dia 4 de Novembro, mais uma edição da Feira da Golegã.

Em meados do século XVIII, teve o seu começo a Feira da Golegã, chamada até 1972 Feira de S. Martinho, data a partir da qual 
passou a denominar-se Feira Nacional do Cavalo. É a Feira Nacional do Cavalo a mais importante e mais castiça de todas as feiras 
que no seu género se realizam em Portugal e no mundo. Aqui se apresentam todos os criadores, com os seus belos exemplares, 
razão pela qual, se transaccionam na Golegã, os melhores puro-sangue, criados no País, que são vendidos para vários pontos do 
globo.

Consulte o programa em:
http://feiradagolega.com/programa/programa-2016/

Voltar
Eventos:



Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Balanço da Campanha 
das Prunóideas 2016

16 de Novembro de 2016
Escola profissional Agrícola 
Quinta da Lageosa - Apartado 32
6254-909 Belmonte

Data:

Local:

Programa:

Inscrições no link: https://goo.gl/forms/AtmlOFUvFjyR7UnV2

Patrocínio:

Apoio:

09:30 h – Receção dos Participantes

09.45 h –Apresentação de resultados da Ação Rega Deficitária Controlada do projeto +Pêssego 
                – António Canatário Duarte e Abel Veloso
                                                                       
10.00 h –Apresentação dos resultados da análise de frutos e sensoriais das diversas variedades de 
                 pêssego realizadas no âmbito do projeto + Pêssego – Maria Paula Simões e Dora Ferreira

10.15 h – Bacterioses em prunóideas – João Pedro Luz

10.30 h – Apresentação do trabalho relativo aos Grupos Operacionais - Projetos PRUNUS em 
                candidatura – Maria Paula Simões

11.15 h – Balanço da Campanha da Cerfundão

11.30 h – Balanço Fitossanitário ( APPIM, APPIZÊZERE)

12.00 h – Debate do balanço

12.30 h – Encerramento  

10.45 h – Coffe-Break
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