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01 . GO Maissolo,1ªação de demonstração realizada no passado dia 20
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No dia 20 de fevereiro realizou-se na Golegã, a 1ª ação de demonstração do GO MaisSolo, onde 
foi apresentada a parceria e objetivos. Em sala foram ainda apresentados os trabalhos 
efetuados nos campos piloto, seguindo-se a visita aos mesmos 

Este GO tem uma página Web, onde toda a informação gerada será armazenada permitindo a 
divulgação e transferência do conhecimento.

Pode aceder ao Maissolo no endereço: https://maissolo.webnode.pt/
 
Esta iniciativa contou com cerca de trinta participantes e o apoio da SIPCAM.

Fonte: COTHN
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Fonte: INIAV, I.P.

O INIAV, I.P. e o COTHN em parceria com a First Fruit,  vão organizar o IV Encontro 
Nacional de Produtores de Framboesa e a 2ª Ação de Demonstração do 
CompetitiveSouthBerries. O Evento realizar-se-á em Odemira no Auditório da 
Associação de Beneficiários do Mira no próximo dia 15 de março (ver programa 
com link para inscrição - em anexo no final dester boletim) 
 
A inscrição tem o valor de 15 euros.

Este evento tem como objetivo principal a discussão da produção de framboesas 
no sistema long-cane. Será também realizada uma Mesa redonda de partilha de 
experiências e conhecimento dos produtores e demais intervenientes no setor.

02 . IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa
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Numa situação em que a correcta gestão dos recursos hídricos para fazer face à situação de 
seca que prevalece um pouco por todo o país assim como uma maior eficiência na utilização 
dos mesmos se torna mais pertinente, o COTHN e a Hidrosoph em parceria com a FNOP, estão a 
organizar um Workshop – Gestão de Rega Eficiente em Fruteiras, que se vai realizar no próximo 
dia 14 de Março de 2018 nas instalações do COTHN (Coordenadas 39 548396 ̊; -8967483 ̊ ).

Este Workshop destina-se essencialmente a técnicos e visa a actualização de conhecimentos 
teórico-práticos e análise de estudos caso sobre Gestão de Rega em Fruteiras.
 
As inscrições estão limitadas a 20 participantes, sendo apenas consideradas após o envio do 
respectivo comprovativo de pagamento para vitor.paulino@cothn.pt 

Não perca a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos, inscreva-se já aqui.

Fonte: COTHN
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Novamente este ano, o COTHN vai marcar presença num dos certames mais emblemáticos 
da região, a Frutitec/Hortitec na Exposalão Batalha, que vai decorrer nos dias 9 a 11 de março.
O COTHN estará presente em conjunto com a APMA, ANP, APK e PortugalFresh. Venha 
visitar-nos.

Inserido também nesta edição o Seminário Inovação em espaço rural, no dia 9 de março, 
com inicio programado para as 14:30. Convidamos todos os que quiserem assistir, as 
inscrições são gratuitas embora obrigatórias no .link

O programa está disponível em anexo, no final do boletim.

Para visitantes profissionais, também disponibilizamos o link para para poderem fazer a 
acreditação gratuita para os dias 9 e 10 do certame. Cortesia da Exposalão Batalha.
Clique na imagem abaixo.

Fonte: COTHN
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Estão quase a encerrar as inscrições para o workshop de Food Defense do próximo dia 27 
de fevereiro. Se pretende conhecer melhor a temática relacionada com a segurança dos 
alimentos, principais ameaças e ferramentas que permitam evitar/reduzir a sua ocorrência, 
assim como promover a discussão deste tema a nível do sector agroalimentar, não perca a 
oportunidade de se inscrever.

O programa segue em anexo no final do boletim, pode efetuar a sua inscrição aqui.

Fonte: COTHN
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As organizações nacionais das cooperativas de Frutas & Legumes de Espanha, França, Itália, 
Alemanha, Polônia, Grécia e Bélgica elaboraram uma proposta conjunta para a Política 
Agrícola Comum (PAC) após 2020 e o futuro do regime de auxílio para o setor. 

No que se refere à futura PAC e ao regime de ajuda à horticultura, o grupo propôs melhorar o 
financiamento de fundos operacionais de PO em até 60% com a introdução de um sistema de 
bônus em função da àrea, desenvolvimento e nível de cooperação. 

As cooperativas do grupo apresentaram a importância de estimular a elegibilidade e o co-
financiamento de certas ações relacionadas à internacionalização, pesquisa e inovação, 
comercialização, produção orgânica, gestão de crises, programas operacionais 
transnacionais, custos ou partilha de informações. 

As cooperativas europeias de frutas e vegetais consideram que as ações relacionadas aos 
custos de pessoal das OPs são essenciais e exigem uma flexibilidade máxima.

 

Foi solicitado que os investimentos ou despesas que tenham um impacto positivo no meio 
ambiente, mas que não impliquem um custo específico, devem ser considerados como 
medidas ambientais. Também se pretende incluir nas atividades elegíveis os investimentos 
ou despesas da OP relacionados com a sustentabilidade de toda a cadeia. 

Em termos de prevenção e gestão de crises, as cooperativas querem melhorar a colaboração 
com instituições de caridade para promover a distribuição gratuita de frutas e vegetais 
retiradas do mercado e evitar o desperdício de alimentos. 

Além disso, as cooperativas de frutas e vegetais nos 7 países envolvidos exigem que os custos 
de processamento, preparação e custos de embalagem sejam os mesmos que os produtos 
retirados do mercado para distribuição gratuita.

 

Fonte: AREFLH
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No dia 22 de fevereiro realizou-se em Olhão, na Campina Produção Agrícola Lda, a 1ª Ação de 
Demonstração do Grupo Operacional CompetitiveSouthBerries dedicada à cultura do 
morango.

A parceria “CompetitiveSouthBerries_ Pequenos frutos competitivos e sustentáveis: 
técnicas culturais inovadoras para o alargamento da época de produção” tem como objetivo 
inovar ao nível das tecnologias de produção para as culturas de morango, framboesa e 
mirtilo, tirando partido da vantagem competitiva da região sul do país pelas suas excelentes 
condições edafoclimáticas, permitindo o alargamento da época de produção e 
consequentemente obtenção de produção para disponibilizar no mercado internacional com 
variedades de interesse (qualidade, produtividade e valorização de mercado).

Esta iniciativa, bastante participada, contou com cerca de 90 participantes entre técnicos, 
produtores  e viveiristas que demonstraram o interesse na cultura do morango.

Fonte: COTHN
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IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa  

  2ª Ação de Demonstração - FRAMBOESA 

Faça a sua inscrição (no valor de 15 €) até ao dia 12 de março de 2018 através do link 
https://goo.gl/forms/2DatLFx2wOlzqCQz2 

PROGRAMA 
15 de março 2018 

Sessão em Sala (Odemira) 
Auditório da Associação de Beneficiários do Mira 

GPS  37°35’53.56’’N  e  8°38’29.99’’W  

9.30 h Acreditação 

10.00 h GO - CompetitiveSouthBerries 
Pedro Brás de Oliveira (INIAV, I.P.) 

10.15 h “Long-Cane production” 
Hans Puijk (PuijkConsultancy) 

11.00 h Café 

11.15 h Mesa Redonda 
Mónica McGill - Haygrove   
André Miranda - Hall Hunter                       
Pedro Cupertino - Pontorizonte AGR. LDA                 
Gijs Hoogendoorn - First Fruit                  
João Bento - Madre Fruta    
Luís Pinheiro - Maravilha Farms  (a confirmar)    

2ª Ação de Demonstração CompetitiveSouthBerries - Framboesa 

15.00 h Visita  Técnica (First Fruit, Odemira) 

18.00 h Encerramento 

O projeto GO-CompetitiveSouthBerries tem como objetivo inovar/desenvolver tecnologias de 
produção sustentáveis e competitivas para as culturas de pequenos frutos, na região sul do país. 

No dia 15 de março realizar-se-á o IV Encontro Nacional de Produtores de Framboesa e a 2ª 
Ação de Demonstração do Grupo Operacional - CompetitiveSouthBerries, cujo tema será 
“Produção de framboesas na tecnologia Long-Cane” 

Patrocínio 

 CompetitiveSouthBerries 

Organização e Parceiros 

Cofinanciado por: 

https://goo.gl/forms/2DatLFx2wOlzqCQz2


14.30: Polinização de fruteiras – Rui Maia de Sousa (INIAV)

14.50: Inovação, incremento tecnológico e sustentabilidade em fru�cultura de precisão – Miguel Leão (INIAV)

15.10: Redes an�-granizo em fruteiras – Nélio Marques (Homar)

15.30: Debate 

15.45: Coffee-break

16.10: i9K - Desenvolvimento de estratégias que visem a sustentabilidade da fileira do kiwi através da criação de  

            um produto de valor acrescentado - Eva Garcia, Sílvia Castro e Joana Costa, FitoLab – Ins�tuto Pedro Nunes 

            e Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra

16.30: A gestão da fer�rrega em pomares – Margarida Mota (HUBEL)

16.50: AgriStarBio - De passivos ambientais, para nutrição agrícola sustentável – Pedro Forjaz Carreiro (Agristarbio)

17.10: Debate

17.30: Encerramento

Frutitec/Hortitec 2018

Organização:

9�MAR
Exposalão

Seminário Inovação em espaço rural

BATALHA

Programa

Inscreva-se
gratuitamente

aqui

https://goo.gl/forms/mxtezrSOAHaKQYy53


Workshop

Food Defense

27 FEV 2018

Alcobaça

Apoio:

Reserve já o seu lugar, inscrições limitadas. 
Inscreva-se clicando aqui.

O workshop tem por objectivo abordar a temática relacionada com a segurança dos alimentos, principais ameaças e 
ferramentas que permitam evitar/reduzir a sua ocorrência, assim como promover a discussão deste tema a nível do 
sector agroalimentar. Este workshop destina-se a técnicos, administradores, responsáveis da qualidade, 
responsáveis de segurança dentro do sector agroalimentar.

13:30 – Receção

14:00 – Sessão de abertura
             Carmo Martins (Secretária-geral do COTHN) 

Moderação: Catarina Ribeiro (Coordenadora do Serviço de C.Q. do COTHN)

14:15 – Food Defense – Evolução ao longo dos tempos
              (Gestor de cliente Agrifood / APCER)Eng.º Ricardo Arruda

14:45 – Ameaças contra os alimentos – Casos práticos 
             Catarina Dias (Coordenadora Técnica e Gestora de projetos FIPA)

15:15 – Fiscalização - Gestão das contra-ordenações sobre a defesa dos alimentos
             Eng.ª Filipa Melo de Vasconcelos e Dr. Pedro Nabais (Subinspetora-Geral e Chefe  
             de Divisão, ASAE, respetivamente)

15:45 – Debate 

16:00 – Coffee-break

16:30 – Mesa redonda sobre as tendências globais para a defesa dos alimentos
             (Agrifood, FIPA, COTHN, ASAE)

17:00 – Debate 

17:30 – Conclusão e encerramento

A u d i t ó r i o 
d a  C a i x a 
Agrícola de 
A l c o b a ç a

Rua Dr. Brilhante, 
n º 2 0  e  2 2
2 4 6 0 - 0 4 0
A l c o b a ç a

Condições de
pagamento no
formulário de 
i n s c r i ç õ e s

Para esclarecimento
de dúvidas deve
u s a r   o  e m a i l : 

 ou joana@cothn.pt 
o tel.: 262 507 657  

Grátis
para sócios

 para€15
não sócios 

Inscrições

https://drive.google.com/open?id=1Hma0hTN6Bxrn5mvM5LzaJ0sYyNbtY_2Ac_5x_DpCl2k
mailto:Joana@cothn.pt
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