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Portugal já tem um Centro de Competências dos Recursos Silvestres: Voltar

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural procedeu, a 30 de novembro, à assinatura do protocolo de 
criação do Centro de Competências dos Recursos Silvestres (CCRES), processo que tem sido liderado pela Associação de 
Defesa do Património de Mértola (ADPM) e o Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos 
(CEVRM) juntamente com vários parceiros públicos e privados de âmbito nacional.

O CCRES tem como missão garantir a partilha de conhecimentos, capacidades e competências que assegurem o 
crescimento, a inovação, a internacionalização e a competitividade dos recursos silvestres, nomeadamente, as fileiras do 
medronho, dos cogumelos silvestres ou de produção e do figo da índia, as plantas tintureiras, os cardos e a alcaparra, o 
funcho, entre outros.

Entre outros objetivos, o CCRES pretende ser um espaço de união e partilha das competências existentes entre as várias 
entidades parceiras, no intuito de promover a competitividade e sustentabilidade das fileiras associadas aos recursos 
silvestres emergentes e contribuir ativamente para a definição de uma agenda de investigação.

São Membros Fundadores do CCRES o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e as restantes 
entidades, abaixo indicadas:
Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM); Associação de Produtores de Figo da Índia Portugueses 
(APROFIP); Associação dos Produtores de Aguardente de Medronho do Barlavento Algarvio (APAGARBE); Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL); Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI);
Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos S.A (CEVRM); Confraria Gastronómica do Figo e da 
Figueira-da-índia; Cooperativa Portuguesa do Medronho; Corte Velada, Lda; Eco Sapiens, Comunicação e Educação 
Ambiental, Lda.; EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.; Exotic Fruits NewFlavors, CRL;
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL); Greenclon, Lda; INOVISA;
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV); Instituto Politécnico de Beja (IPBeja);
Instituto Politécnico de Bragança - Centro de Investigação da Montanha; Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB);
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária (IPC- ESA); Município de Almodôvar;
Município de Beja; Município de Idanha-a-Nova; Município de Portel; Município de Serpa; NERBE/AEBAL – Associação 
Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral; Quadrante Natural; Quinta Essência, Soc. Agrícola Unipessoal, Lda;
Sugar Bloom Unipessoal Lda; TAGUSVALLEY – Parque Tecnológico do Vale do Tejo; TERRIUS; Universidade de Évora 
(UÉvora); Universidade do Algarve (Ualg); Viver Serra - Associação p/ a Protecção e Desenvolvimento das Serras do 
Barlavento Algarvio. 

Fonte: Agronegócios
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PE quer mudar lei da concorrência para fortalecer posição dos agricultores na cadeia alimentar: Voltar

A Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu aprovou, a 29 de novembro, um parecer sobre a política de 
concorrência no setor agrícola, com o objetivo da norma atual fortalecer a posição dos agricultores na cadeia 
alimentar.

Michel Dantin, o relator, considera que para fortalecer a posição dos produtores na cadeia alimentar é 
necessário clarificar a legislação sobre a concorrência e do direito agrícola em matéria de organização.
Destacam o agravo que supõe que a distribuição se concentre a nível nacional e europeu sem problemas, 
enquanto se olha de muito perto o setor agrícola.

Este parecer será apresentado na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários no próximo dia 5 de 
dezembro e depois no Parlamento Europeu, no início do próximo ano.

Fonte: Agrodigital
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Governo vai formar técnicos em agricultura biológica: Voltar

O ministério da Agricultura vai promover a formação em agricultura biológica de, pelo menos, dois técnicos do 
quadro de cada uma das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, numa fase inicial.
A notícia, avançada pelo PAN – Pessoas-Animais-Natureza, dá conta de que foi aprovada pelo Governo uma 
medida que irá ser votada na tarde desta sexta-feira e que pretende contribuir para uma Estratégia Nacional 
para a Agricultura Biológica até agora inexistente em Portugal.

«Esta proposta pretende atenuar um problema do setor, uma vez que os agricultores que pretendem converter 
ou proceder a investimentos em agricultura biológica têm muitas dificuldades junto da entidade de tutela por 
falta de técnicos com formação em agricultura biológica. Os projetos de investimento submetidos aos 
programas de apoio são muitas vezes subavaliados por falta de conhecimento teórico e de domínio de práticas 
culturais», avança o PAN, em comunicado.

E acrescenta: «são conhecidos e estão amplamente documentados e estudados os benefícios da agricultura 
biológica nas mais diversas áreas: na saúde, uma vez que está isenta de produtos químicos de síntese, como 
adubos, inseticidas, fungicidas ou herbicidas e que não usa antibióticos e outros produtos que aceleram o 
crescimento dos alimentos; no ambiente, porque evita a contaminação dos solos, dos recursos hídricos e tem 
um contributo menor para as emissões de gases com efeito de estufa – é mais eficiente que a agricultura 
convencional e agrotóxica, utilizando 30 a 50% menos energia e libertando menos 30% de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE)».

Foi com este enquadramento que o PAN desenvolveu o documento “20 Contributos para uma Estratégia 
Nacional para a Agricultura Biológica no início da atual sessão legislativa, que inclui vinte medidas integradas 
que pretendem contribuir com soluções para alguns dos principais problemas do setor nas suas diversas áreas.
«Procurando acompanhar positivamente a alteração de hábitos alimentares que se assiste na sociedade 
portuguesa, acredito que a sensibilidade e vontade política é mais ou menos consensual sobre a necessidade de 
cooperação em torno de políticas que fortaleçam uma fileira com forte potencial de proporcionar bem-estar 
social e uma elevada sustentabilidade económica, mas também ambiental», reforça André Silva, Deputado do 
PAN.

As negociações com o Governo sobre outras medidas propostas pelo PAN para integrar o Orçamento de Estado 
estão ainda a decorrer.

Fonte: Agrotec
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EUA autoriza reabertura de mercado a pimentos espanhóis:
Voltar

O Ministério da Agricultura espanhol recebeu a comunicação oficial do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos para autorização de importação de pimentos procedentes de Espanha.

A publicação da norma fecha um intenso processo de negociação entre as duas administrações, que teve início 
em dezembro de 2015, após a interrupção das exportações de pimentos por motivos fitossanitários.

Fonte: Agrodigital
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Voltar

No dia 3 de dezembro, a Frutoeste – Cooperativa Agrícola de Hortofruticultores do Oeste organiza, em 
Gondomar, uma sessão dedicada à ‘Organização dos Produtores na Fileira do Limão’.

«Esclarecer os produtores de limão e os potenciais novos produtores acerca do estado da arte e o próximo 
futuro quer na produção, quer na comercialização e exportação», adiantam os organizadores.
“A produção e a comercialização de limões”, “A mais valia da Organização de Produtores Frutoeste” são os 
temas em discussão.

No final da manhã terá ligar uma visita a uma plantação de limoeiros em Vila do Conde. 

Fonte: Agronegócios
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Voltar

Os agricultores já estão a sofrer as consequências das alterações climáticas, mas também podem ajudar a combatê-las, 
destaca um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).
«Todos os agricultores devem adaptar-se às alterações climáticas e ajudar a mitigar as emissões (poluentes) libertadas 
pela agricultura», afirmou Rob Vos, diretor de Economia de Desenvolvimento Agrícola da FAO.
«A boa notícia é que muitas técnicas utilizadas na adaptação (ao aquecimento global) também contribuem para a 
redução das emissões e vice-versa», disse.
O estudo State of Food and Agriculture 2016 concentra-se na relação entre as alterações climáticas, a agricultura e a 
segurança alimentar.
O setor agrícola, a silvicultura, as pescas e a pecuária são responsáveis por libertar um quinto das emissões de gases 
poluentes na atmosfera.
Uma das consequências mais graves do fenómeno é a desflorestação, que inclui terras utilizadas para atender à crescente 
procura por produtos de carne.
A agricultura contribui para as alterações climáticas, mas os 500 milhões de pequenos agricultores, que normalmente 
produzem apenas os alimentos suficientes para alimentar as suas famílias, estão entre os mais afetados pelo aquecimento 
global.

O clima e, especialmente a precipitação, estão a tornar-se «menos previsíveis», disse Vos.
«Isso afeta severamente os agricultores, que não sabem o que esperar», disse.
«Além disso, o aumento das temperaturas também levou à disseminação de pragas e doenças», salientou Vos.
Mas os agricultores não são os únicos produtores de alimentos gravemente afetados pelas alterações climáticas.
O aumento das temperaturas oceânicas faz com que os peixes de zonas tropicais percorram grandes distâncias, o que 
reduz as reservas, o que afeta particularmente os pescadores nos países em desenvolvimento.
«Aparecem peixes tropicais em águas do norte, mesmo na Islândia», refere Vos.
Reduzir a pressão sobre os recursos naturais, dos quais dependem muitos produtores de alimentos, também implica 
abordar o consumo e o desperdício.
«Fazer face às perdas e desperdício de alimentos pode ajudar a reduzir a pressão sobre os recursos naturais, porque ao 
não serem consumidos por seres humanos, significa uma pressão desnecessária sobre eles», explicou.
«As soluções não devem ser procuradas apenas pelos agricultores, temos de olhar para todo o sistema de produção de 
alimentos em geral», alertou Vos.

O estudo da FAO também se concentra em mudanças na dieta, tais como aumento da procura por proteínas da carne, o 
que aumentou a pressão sobre o meio ambiente.
«O reequilibro das dietas, a fim de reduzir os alimentos de origem animal seria uma contribuição significativa neste 
sentido, com possíveis benefícios também para a saúde humana», disse o relatório.

Fonte: Agriculturers
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A Fujitsu Limited e a Fujitsu Kyushu Systems Limited, criaram uma empresa na Finlândia, a Fujitsu Greenhouse 
Technology Finland Oy que vai utilizar uma fábrica de alta tecnologia que utiliza apenas luz artificial no 
desenvolvimento das suas plantas. Esta fábrica é completamente automatizada e usa luz artificial proveniente 
de LEDs para ajudar no desenvolvimento constante de legumes e vegetais tais como alfaces ao longo de todo o 
ano na Finlândia, principalmente nas poucas horas de sol durante o rígido inverno.

Esta empresa pretende iniciar a produção na primeira metade do próximo ano.
O Know how e os resultados obtidos neste projeto serão posteriormente usados pela Fujitsu na implementação 
de mais unidades na União Europeia.

Voltar

Fonte: Freshplaza
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Voltar

Semana 49 

1ª Sessão de Divulgação

Vai decorrer no próximo dia 13 de dezembro na Estação Nacional de 
Fruticultura Vieira Natividade em Alcobaça a 1ª Sessão de Divulgação.
Consulte o programa e como efetuar a inscrição em anexo no final 
deste boletim.

  

Balanço da Campanha da Pêra

Vai decorrer no próximo dia 12 de dezembro na Auditório do INIAV no 
Pólo de Alcobaça na Estrada de Leiria S/N 2460-059, o balanço da 
campanha da pêra.

Inscreva-se no link: 

  

https://goo.gl/forms/aWqecrRxNP2RzI2a2

Eventos:
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Voltar
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INTERPERA 2016

Decorreu nos passados dias 16 a 18 de Novembro em Simondium, 
África do Sul, a 9ª edição da Interpera (Congresso Internacional da 
Pêra). Todas as apresentações já se encontram disponíveis para 
consulta no link:

http://interpera.weebly.com/all-presentations-2009-2016.html

Eventos (continuação):



https://goo.gl/forms/Xf0RdWP5Nv0SX6pF2
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