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A submissão de candidaturas para a Academia do Centro de Frutologia Compal foram prolongadas até ao dia 9 
de março.
As candidaturas estão abertas para empreendedores que pretendam criar ou expandir o seu negócio frutícola.
Serão recolhidos 12 projetos para participar na Academia, que contará com 65 horas de formação. No final, os 
três melhores projetos serão premiados com uma bolsa de 20 mil euros cada.

Esta iniciativa atribui três bolsas de instalação no total de 60 mil euros e tem como objetivo fomentar a inovação 
na fruticultura nacional, apoiando novos projetos. 

http://centrofrutologiacompal.pt/form-2017
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O Comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, apresentou esta segunda-feira um novo estudo sobre o 
impacto na agricultura da União Europeia e no comércio agrícola da União Europeia dos acordos bilaterais 
comerciais.

O estudo mostra que os acordos comerciais ajudaram a impulsionar as exportações agrícolas comunitárias e 
apoiaram o crescimento de emprego no setor agroalimentar e noutros setores da economia.
A análise estudou ao pormenor os acordos comerciais com três países, nomeadamente, o México, Coreia do Sul 
e Suíça.

Aceda ao estudo no link:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016-bilateral-trade-
agreements/quality-asses_en.pdf
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A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) volta a pôr à prova os estudantes do ensino superior agrário nas "24H Agricultura 
Syngenta", uma competição formativa inédita na Europa, que decorre a 1 e 2 de abril na Escola Superior Agrária de Coimbra.
A Agricultura de Precisão é o tema central desta 2ª edição do evento, onde já estão inscritos, até à data, 102 alunos de 10 instituições de 
ensino.
A iniciativa é promovida pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH), IAAS - Associação Internacional dos Estudantes de Agricultura 
e da Sfori «para demonstrar as competências exigidas aos profissionais no mundo moderno», destacam os organizadores, em comunicado 
enviado às redações.
Esta competição formativa é destinada aos futuros agrónomos, com vista a porem à prova os seus conhecimentos, atitudes e 
competências.
O tema desta edição é a Agricultura de Precisão, um sistema de produção agrícola em franco crescimento a nível mundial e que dá 
resposta à necessidade de produzir mais alimentos com menos recursos, pondo em prática o conceito de Agricultura Intensiva 
Sustentável.
Os estudantes concorrentes vêm de todo o país e vão participar em provas práticas de campo que simulam situações técnico-científicas na 
área da Agricultura, devendo encontrar soluções para problemas técnicos e de gestão da exploração agrícola, numa lógica de criação de 
valor em organizações.
Estão já inscritos 102 alunos concorrentes, distribuídos por 21 equipas, que responderam sim a este desafio.
Esperam-se um total de 30 equipas, à semelhança da edição de 2016.
De Norte para Sul os participantes vêm de: Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro; Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Escola Superior Agrária de Coimbra; Coimbra Business School-
ISCAC; Escola Superior Agraria de Santarém; Universidade de Évora; Instituto Superior de Agronomia; Universidade de Évora e Escola 
Profissional Agrícola
Na edição de 2017 são admitidas um máximo 3 equipas do ensino profissional agrícola, desde que os alunos participantes sejam maiores 
de idade (mínimo 18 anos).
«Com esta competição formativa a Associação Portuguesa de Horticultura complementa a formação académica dos estudantes em 
transição para o mercado de trabalho, dando-lhes acesso a tecnologias, conhecimento e networking de que não dispõem nos conteúdos 
curriculares da suas escolas. É missão prioritária da APH ajudar os profissionais que ambicionam vir a trabalhar na Horticultura, e na 
agricultura em geral, desde o início das suas carreiras, funcionando como certificadora de competências», afirma Domingos Almeida, 
presidente da APH.
Por parte da Syngenta, patrocinador principal deste evento, António Howorth, gestor de campanhas da empresa, sublinha que «é com 
enorme expectativa que a Syngenta se associa novamente à APH para a realização da 2ª edição das 24H Agricultura Syngenta».
«O formato desafiante, inovador, prático e interativo desta competição, tornam este evento numa referência do setor agrícola a nível 
estudantil. É um verdadeiro desafio para os seus participantes e é uma excelente oportunidade para a transmissão de conhecimentos, e 
da nossa marca/produtos», sustentam os promotores.
Por outro lado, é também uma «ótima plataforma para o fomento das “Boas Práticas Agrícolas” junto dos estudantes, tema tão 
importante e fundamental para o futuro sustentado da agricultura nacional, no qual a Syngenta tem estado na linha da frente em Portugal 
e a nível mundial».
A iniciativa conta com o apoio de empresas de referência no panorama agrícola, nacional e internacional, que têm uma participação ativa 
na construção e realização do evento.

Índice
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Apesar de serem rápidos e eficazes, os pesticidas químicos também têm riscos para a saúde humana, animais e 
ambiente, por isso o Parlamento Europeu quer promover a utilização de pesticidas de origem biológica e 
acelerar o processo de aprovação.

A 15 de fevereiro, os eurodeputados aprovaram em plenário uma resolução em que pedem à Comissão 
Europeia medidas para acelerar o processo de avaliação, autorização e registo de pesticidas de baixo risco. Até 
ao momento, só a utilização de substâncias, classificadas como alternativas de “baixo risco” foi aprovada na UE.

Num comunicado divulgado pelo Parlamento Europeu, o eurodeputado italiano Herbert Dorfmann (PPE), um 
dos oito autores da resolução, explica que “estamos a falar de organismos, vírus, bactérias, nemátodos, que têm 
de passar por um processo de certificação que que não é apenas longo, mas é também muito caro”.

“Usamos demasiados pesticidas químicos que foram criados para matar seres vivos e que danificam a nossa 
saúde também”, acrescentou o eurodeputado checo Pavel Poc (S&D) e co-relator da resolução.

Índice
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O setor agroalimentar português congrega quatro atores e cria o Portuguese AgroFood Cluster, reconhecido 
publicamente pelo Governo a 23 de fevereiro.
Este reconhecimento foi atribuído no decorrer da sessão de apresentação do Programa Interface que contou 
com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e 
da Agricultura, Luís Capoulas Santos.
A PortugalFoods, a InovCluster, o AgroCluster e a PortugalFresh são as associações integrantes deste consórcio.
O Cluster tem uma dimensão nacional, tendo a PortugalFoods como promotor líder, contando igualmente com a 
FIPA a presidir o Conselho Estratégico.
O Portuguese AgroFood Cluster resulta de um contrato de consórcio em que todas as partes mantêm a sua 
identidade e figuras jurídicas, que de uma forma articulada concretizam as estratégias individuais, otimizando 
recursos e desenvolvendo um conjunto de pilares estratégicos para o setor.
Os eixos estratégicos desenvolvem-se em torno da internacionalização, investigação&desenvolvimento 
tecnológico e inovação, comunicação, capacitação e empreendedorismo, materializando-se em projetos 
estruturantes de natureza coletiva e colaborativa. O seu funcionamento será estruturado por via de projetos dos 
diversos consortes (individuais ou em parceria) que corporizam uma estratégia única.
Atuando numa lógica de proximidade, as atividades do Cluster estão dirigidas e orientadas para os interesses e 
necessidades do tecido empresarial nacional, sendo alavancadas pelo conhecimento gerado nas entidades do 
sistema científico.
As entidades que integram o Portuguese AgroFood Cluster têm pautado a sua intervenção no setor por um 
elevado dinamismo na promoção dos produtos alimentares nacionais junto dos mercados externos, associando-
se em prol de objetivos comuns para o setor, como é o caso do aumento das exportações da fileira 
agroalimentar, com projeções de aumento em 16% até 2020.
O agroalimentar português exportou 5,6 mil milhões de euros, o que representou 11,3% das exportações 
nacionais.

O universo de empresas do Portuguese AgroFood Cluster foi responsável por um valor superior a mil milhões de 
euros e tem revelado um aumento consistente nos últimos anos. 

ÍndicePortuguese AgroFood Cluster reconhecido 
publicamente

Fonte: Agronegócios
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A APAS vai levar a efeito no próximo dia 14 de Março, mais um “Encontro Rocha em Flor” sendo esta a sua 9ª 
edição. 
 
O evento vai ter lugar na Quinta do Castro, em Pragança - Cadaval e terá a duração de um dia.  
O tema que vai servir de mote ao encontro será “A estenfiliose e a sustentabilidade da produção de pêra rocha”.
 
Este encontro tem como objectivo principal contribuir para a discussão pública sobre a problemática da doença.  
Participarão como oradores, técnicos da APAS, investigadores, empresas convidadas, entre outros conforme 
programa em anexo no final deste boletim.
 
Durante o evento será oferecido um almoço convívio aos participantes, para melhor propiciar um dia agradável a 
todos. Durante o evento terá também lugar o sorteio de uma tesoura de poda eléctrica da marca BAHCO, modelo 
BCL22, gentilmente oferecida por esta marca.
 
Para participar faça  até ao dia 10 de Março.aqui a sua inscrição

ÍndiceEventos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC8uAKQu9TP3VlBUbB_gMBN3zv5BIQD7kHeB4f4JdXAKMvkw/viewform
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A ação de formação em Primeiros Socorros tem uma nova data: 19 e 20 de 
abril. Consulte o programa da ação de formação em anexo no final deste 
boletim.

Inscreva-se neste .formulário

Conheça o programa das V Jornadas Técnicas da Batata em anexo no final 
deste boletim. 

Inscrições também já disponíveis no link: 
https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

ÍndiceEventos (continuação):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ETVusN108cAeFvpiUAsZ48-JxLxJAD4Ux7nFSh6w6VD6mw/viewform?c=0&w=1


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC8uAKQu9TP3VlBUbB_gMBN3zv5BIQD7kHeB4f4JdXAKMvkw/viewform


Entidades Organizadoras

Ficha de Inscrição

NOME : 

Jornadas V Jornadas Técnicas da Batata 

Apoio:

Coordenadas GPS: 39º 14' 58,75" N; 8º 41' 50,45" W

29 de março  de 2017

Auditório da Escola Superior 
Agrária de Santarém

Pretende-se com as “V Jornadas Técnicas da Batata” 
contribuir para divulgação e lançamento de novas 
estratégias de inovação e competitividade,
indispensáveis para a modernização e o 
desenvolvimento da fileira batata.

Contactos do Secretariado:

COTHN - Estrada de Leiria s/n
2460 - 059  Alcobaça
E: ana.paula@cothn.pt
Tel: 262 507 657
Fax: 262 507 659

Preço de inscrição
20 Euros
30 Euros 

Data Limite
20  de março
após 20  de março

ENTIDADE :

MORADA :

C. POSTAL :

Nº CONTRIB.:

E- mail:

TEL:

PORBATATA - Associação da Batata de 
Portugal

COTHN - Centro Operativo e Tecnologico 
Hortofruticola Nacional

Escola Superior Agrária de Santarém

Agromais

Agrotejo

FNOP

APH - Associação Portuguesa de Horticultura

Entidades Patrocinadoras

Os participantes devem efetuar a inscrição através do link: 
ou envio da ficha de inscrição.

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2


Programa V Jornadas Técnicas da Batata 

Receção e entrega da documentação

Sessão de abertura
José Potes (Diretor da Escola Superior Agrária de Santarém)
Elizete Jardim (Diretora Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo)
Comissão Organizadora

Sessão 1 : Proteção da cultura 
Moderador: Mª do Céu Godinho (ESAS)

Tecia solanivora : plano de prospeção e vigilância (Ana Arsénio/DRAPLVT)
Epitrix (João Nuno Barbosa/DGAV)

Debate

Café

Nemátodes fitoparasitas associados à cultura da batata em Portugal (Maria José 
Cunha/ESAC/CERNAS)
Culturas armadilha no controlo dos nemátodes fitoparasitas da batata. A espécie Solanum 
sisymbrifollium (Isabel Luci Conceição/FCTUC/CFE).
Impacto da Erwinia na produção (Pedro Quintino/Agrifresh Lda)
A diversidade de bactérias fitopatogénicas na cultura da batata e interação patogeneo-
hospedeiro (Leonor Cruz/INIAV)

Debate

Almoço

Mesa redonda: Que futuro para o setor?
Moderador: João Pereira (TerraProjectos) 

Comunicação a convite: Historia e apresentação da Porbatata.Necessidade de 
organização do setor (António Gomes/Porbatata)

Indústria de transformação (João Pedro Sanches/Sia Aperitivos)
Sementes (Rubens de Oliveira/Germicopa)
Exportação (Manuel Patrício/Manuel Patrício-Produtos Alimentares) 
Mercado nacional: estratégia promocional (Sérgio Pinho/Oliveira Pinho & Filhos) 

Apresentação das conclusões e encerramento
Luís Medeiros Vieira (Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação) *
Mário Antunes (Comissão Organizadora)

*a confirmar

8h30m

9h30m

10h00m

10h30m

10h45m

11h15m

12h15m

12h30m

14h30m

17h30m

Estrada de Leiria s/n
2460 - 059 Alcobaça
www.cothn.pt

T. 262 507 657
F. 262 507 659
E. ana.paula@cothn.pt

Contactos do COTHN:

29 de março de 2017

Auditório 
Escola Superior 
Agrária

Os participantes 
ou envio da ficha de inscrição até 20 de março de 2017.

O pagamento da inscrição, que inclui almoço, café e documentação, poderá ser efectuado por: 
- cheque endossado e enviado para COTHN
- transferência bancária (NIB 004550204015620192855 da Caixa de Crédito Agrícola de Alcobaça).  Deverá enviar 
comprovativo identificando o participante para ana.paula@cothn.pt 

devem efetuar a inscrição através do link: https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2

Por razões de organização a inscrição e respetivo pagamento efetuado após 20 de março  acresce de 10 €.

https://goo.gl/forms/MjmGRB5Q4Z2GrY5f2
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