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O AIS2017 é uma iniciativa conjunta do Governo Português, e da União Europeia. Reunirá cerca de 500 
agricultores, empresas rurais, autoridades de gestão do PDR, redes rurais nacionais, investigadores, consultores, 
startups e ONG de toda a UE com o objetivo de:
- Promover a partilha e disseminação de experiências entre iniciativas de inovação multiatores, tanto no âmbito 
dos Programas de Desenvolvimento Rural como do Horizonte 2020;

- Sensibilizar para a inovação e as oportunidades de digitalização para a agricultura e as economias rurais e 
como estas podem ser apoiadas nos Programas de Desenvolvimento Rural em curso;

- Contribuir para as políticas de inovação da UE para a agricultura e as zonas rurais após 2020, dando 
seguimento ao ponto 7 da Declaração de Cork 2.0.

O AIS2017 contará com a participação dos comissários europeus da investigação, ciência e inovação, Carlos 
Moedas, e da agricultura e desenvolvimento rural, Phil Hogan.

Saiba mais informação na página: http://www.aislisbon2017.com/
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www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 19 

Pág.: 4

O primeiro Atelier de Inovação organizado Pela INOVISA e pela Caixa de Credito Agrícola teve lugar  no dia 4 de 
maio na Cooperativa de Alcobaça com o workshop dedicado à fileira Hortofruticultura.

O dia foi organizado por três temas-chave: (I) performance de equipa;(II) avaliação de proposta de valor de cada 
projeto (III) comunicação e disseminação dos projetos e marcas dos participantes. Com o objetivo de promover 
o apoio e desenvolvimentos dos modelos de negócio, todos os participantes beneficiaram de um especial 
contato com especialistas de várias áreas, entre elas: Storm – Team Performance Acceleration for Startups,  CCTI 
– Centro Competências Tomate Indústria; COTHN –  Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, 
Portugal Fresh ; GBNT – Shaping Communication e a INOVISA.
Foi um encontro no qual os participantes entraram em contacto com ferramentas práticas que lhe permitem 
potenciar os seus projetos em termos de valor criado e resultados obtidos. Foi um dia de trabalho intenso, mas 
extremamente produtivo.

A Cooperativa agrícola de Alcobaça que recebeu este encontro, deliciou os participantes com uma refeição 
servida pela Granja de Cister em parceria com os alunos do curso de hotelaria da EPADRC, seguindo-se depois 
uma visita pela história da Cooperativa Agrícola focando o papel inovador que esta desempenhou ao longo da 
história agrícola da região.

No final dos trabalhos, os candidatos apresentaram os seus projetos e os três projetos com maior potencial 
foram selecionados para o TOP3 entrando diretamente como finalista para a categoria de Inovação dos prémios 
da Caixa de Credito Agrícola.
Os 3 projetos mais votados foram os seguintes:
FIXPOMO
GREENTASTE
PROFRUTA
Dois dos projetos do TOP 3 (FIXPOMO e PROFRUTA), contaram com o COTHN na sua elaboração e encontram-se 
em fase de finalização. Nestes projetos o COTHN é parceiro na operacionalização e especialmente nas atividades 
de divulgação dos resultados, que terão lugar durante o ano de 2017.

Índice

Fonte: COTHN

Primeiro Atelier de Inovação:
Hortofruticultura - Top 3 de projetos 
Inovadores
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O CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas promove, no próximo dia 15 de maio 
(segunda-feira), às 12 horas, no Estúdio do CNEMA, em Santarém, uma conferência de imprensa para 
apresentação do programa da 54ª Feira Nacional de Agricultura / 64ª Feira do Ribatejo, que decorre entre 
os dias 10 e 18 de junho de 2017.

Os cereais são o tema da Feira Nacional de Agricultura de 2017.

Em 2016 a FNA reuniu cerca de 200 mil visitantes e 40 mil profissionais, prevendo-se que este número seja 
ultrapassado na edição deste ano. 

Índice

Fonte: Agrotec

Feira Nacional de Agricultura 2017 
apresentada a 15 de maio
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A área de cerejal no Fundão, concelho onde se concentra uma das maiores áreas de produção de cereja do país, 
está a crescer a um ritmo de 10% ao ano, disse o presidente da câmara local, Paulo Fernandes.
«Atualmente, o nosso concelho tem cerca de dois mil hectares de pomar plantados e, por ano, temos tido cerca 
de 200 hectares a entrar em produção, o que representa um crescimento anual de cerca de 10%», referiu.

Paulo Fernandes falava, em declarações à agência Lusa, no final do leilão das primeiras cerejas do Fundão, 
iniciativa realizada em Lisboa e durante a qual uma caixa de cerejas de dois quilos foi arrematada por 300 euros.
«É provavelmente um dos maiores preços de sempre, porque dá 150 euros por quilo. Confesso que, apesar da 
causa que vai apoiar, até eu fiquei surpreendido», disse Paulo Fernandes.

O valor angariado será canalizado para projetos de investigação que estão a ser realizados com o apoio deste 
município do distrito de Castelo Branco e que têm como objeto de estudo a cereja aplicada às áreas da saúde e 
bem-estar.
«A inovação e a investigação são componentes em que queremos apostar muito e, portanto, fico muito 
satisfeito com o sucesso desta iniciativa, até porque já é uma forma de mostrar que a cereja pode ser aplicada 
noutros sectores que vão para além do consumo do próprio produto em fresco ou até dos produtos derivados», 
referiu.
O autarca considerou ainda que as várias licitações que foram feitas e que triplicaram o valor base de 
lançamento, de 100 euros, também são representativas da valorização que a cereja do Fundão tem alcançado 
enquanto marca.

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

Área de cerejal do Fundão cresce 10% ao ano.
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A Escola Superior Agrária do IPCB, no âmbito das suas atividades de ensino e investigação, e aliando-se às 
comemorações do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, organiza no dia 17 de maio, o Dia Aberto sob o 
tema “Agricultura e Alimentação – Novas perspetivas".

Abrindo as portas à comunidade e a estudantes do ensino secundário e ensino superior de outras áreas, 
pretende-se neste dia contribuir para um conhecimento mais atual e inovador de novas técnicas de agricultura e 
da sua implicação na qualidade alimentar.

O programa que inclui comunicações orais e workshops dinamizados por representantes de empresas do setor e 
docentes, investigadores e técnicos da Escola Superior Agrária e do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira 
Interior.
  
 Apesar de ser gratuita, a inscrição é obrigatória. Inscreva-se em:   https://goo.gl/forms/EatGSosFzLsMtRJV2
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Colóquio "Pêra Rocha, Hortofrutícolas & Tecnologias Não Destrutivas"

Terá lugar no Dolce CampoReal Lisboa no Turcifal, dia 1 de junho, pelas 10 horas e 
tem como objetivo a divulgação do projeto RMPPrA_PeRA: Previsão do 
Acastanhamento Interno de Pêra Rocha, em curso, cofinanciado pelo Portugal 2020 e 
a promoção de novas tecnologias não destrutivas e não invasivas com interesse para 
o setor.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim

Festival da Flor, tem início no 
próximo fim de semana, de 12 a 21 
de maio no Forum Montijo

Eventos (continuação):

geral@cothn.pt



Organização: 

PROGRAMA
   10h00 | Sessão de Abertura

com a presença de                                             Engº.  Armando Torres Paulo, ANP

   10h10 | Projeto RMPPrA-PeRA
                Apresentação do projeto                Dra. Alexandra Carvalho, IEQUALTECS
                Resultados RMN, campanha de 2016                Dra. Sofia Vale, IEQUALTECS

   10h40 |  Coffee Break 

   Painel Temático I -  Pera Rocha do Oeste 

   10h50 | Monitorização de parâmetros, físicos e bioquímicos 
                durante a conservação da pera Rocha                                    Dra. Mariana Mota, ISA
                Resultados bioquímicos, campanha de 2016                       Cristiana Pereira,  ISA

   11h20 | Relação do potencial de conservação com o
                índice de maturação medido com DA meter

em pera Rocha                       Rafael Gomes, CPF

   11h40 |  Coffee Break

   Painel Temático II – Hortofrutícolas

   11h50 | Biofortificação de maçãs em cálcio Engª. Anabela Maurício, Frubaça

   12h10 | RMN não invasiva no setor hortofrutícola Dra. Alexandra Carvalho, IEQUALTECS
               
   12H30 | Sessão de Encerramento Dr. Miguel Reis, IEQUALTECS

 

 

F 

● Divulgação do projeto  RMPPrA_PeRA: Previsão do Acastanhamento Interno de Pera Rocha;

● RMN não invasiva no setor hortofrutícola; 

● Aplicação de tecnologias não destrutivas no agroalimentar. 

 Participação gratuita. Inscrições por e-mail : decis@iequaltecs.pt 
Participação limitada ao número de vagas.

Colóquio
Pera Rocha, Hortofrutícolas & Tecnologias Não Destrutivas

1 de junho 2017
Dolce CampoReal Lisboa - Turcifal
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