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Casa quase cheia para receber mais uma edição da Semana Hortícola do Oeste, este ano 
realizada em Peniche, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
Apesar do mau tempo que se fez sentir, foram realizadas as visitas técnicas programadas, em 
que os participantes puderam conhecer um pouco da realidade da produção, pelas palavras de 
quem se conseguiu implementar. Foram apresentadas algumas questões aos representantes 
do estado que marcaram presença, e gerado algum debate em torno da situação atual da 
agricultura Portuguesa e o seu enquadramento nos quadros comunitários.

Na Conferência Tecnologia e Horticultura foram apresentadas comunicações de elevado 
interesse para o futuro da gestão da água na zona oeste do país, como por exemplo o projeto 
Tejo, e  a estratégia para o regadio público da região oeste.
Foram dados a conhecer casos práticos de gestão eficiente de águas, assim como avanços na 
tecnologia de tratamento de águas residuais e suas possíveis utilizações.
Foram apresentadas algumas ideias inovadoras no sentido do aproveitamento de recursos 
provenientes do mar para aplicação na agricultura e o fórum encerrou com uma apresentação 
do serviço de avaliação de sistemas de rega do COTHN com o objetivo de ajudar os produtores 
a rentabilizar e a minorar as perdas deste recurso valioso.
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Fonte: Dgav

Ofício Circular 12/2018 - Focos Xylella fastidiosa em Espanha – 1ª deteção na região de 
Madrid.
Após as deteções de focos de Xylella fastidiosa em Espanha nas Ilhas Baleares, em 
novembro de 2016, e em Alicante – Valência, em junho de 2017, os serviços fitossanitários 
espanhóis notificaram hoje a primeira deteção da bactéria na região de Madrid, em 
Villarejo de Salvanés. A bactéria foi detetada, na sequência dos trabalhos de prospeção 
oficial a decorrer em Espanha, numa amostra de uma oliveira de 8 anos, com sintomas - 
ramos secos e necroses (queimaduras) nas folhas – integrada num olival de 0,54 hectares. 

Mais informação em anexo no final deste boletim.
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Fonte: Apk

03 . DESAFIOS DA FITOSSANIDADE no Kiwi

A APK vai realizar um seminário dedicado aos DESAFIOS DA FITOSSANIDADE no Kiwi, no 
dia 21 de abril, com intervenções pelo Professor Gianni Tacconi – Investigador do 
Ministério da Agricultura de Itália – CREA Research Centre for Genomics and 
Bioinformatics - Council for Agricultural Research and Economics (CREA).
 
A APK vai realizar duas sessões no dia 21 de abril:
Manhã - 08:45 – 12:00 Felgueiras (Auditório da Biblioteca Municipal) 
Tarde - 14:45 – 18:00 Oliveira do Bairro – Local a confirmar
 
Os temas a abordar neste seminário são os seguintes:
1) A Interação Molecular entre a PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) e a planta de 
Kiwi - Implicações práticas. (30 min)
 
2) Polinização do Kiwi – A interação entre a qualidade do pólen, os sistemas de polinização 
e os estádios da floração. (30 min)
 
3) Do declínio da planta do kiwi à qualidade da fruta - Novas abordagens de gestão cultural 
e agronómica para melhoria do desempenho da planta. (30 min)
 
A participação neste seminário é gratuita para os associados da APK, tendo um custo de 5€ 
(IVA incluído à taxa em vigor) para não Associados da APK, mas sujeita a inscrição, para tal 
agradecemos que a faça até dia 17 de abril, através do   link

http://www.cothn.pt/
https://docs.google.com/forms/d/1oNSwF0xcNfsX_lPgWeFYQpUPFrkLlMiVHsHMmmxf_Is/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true
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O Dia do Agricultor 2018 vai se realizar no próximo dia 15 de Maio, no INIAV – Elvas 
(Estação de Melhoramento de Plantas) a partir da 09h30.

 

Se desejar participar, inscreva-se até ao próximo dia 08/05/2018, no  formulário online, 
inserido no programa que segue em anexo no final deste boletim.

Fonte: INIAV
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Fonte: GPP

05 .Ministério da Agricultura (1918 – 2018) | 100 anos de raízes a 
       desenvolver Portugal

No âmbito do centenário do Ministério da Agricultura (1918 – 2018), promove-se a 
exposição temporária de Fotografia | 100 anos de raízes a desenvolver Portugal.
Ao longo do tempo, muitas alterações de contexto foram colocando novos desafios, tendo a 
missão do Ministério da Agricultura evoluído de forma a dar resposta às necessidades da 
agricultura e da floresta, setores de atividade com amplo impacto político, económico e 
social em Portugal.
A exposição Ministério da Agricultura (1918 – 2018) | 100 anos de raízes a desenvolver 
Portugal constitui um contributo para a divulgação e celebração da Agricultura e da Floresta 
nas suas diversas dimensões, apresentando-se organizada em quatro núcleos de referência 
- os três primeiros associados aos grandes ciclos políticos que dimensionam a existência e a 
atividade do Ministério da Agricultura:
· Uma resposta em tempos difíceis 1ª República | 1918-2018
· O Estado corporativo e a Agricultura | 1926 – 1974
· Tempos de Mudança e Integração. O Desenvolvimento | 1974 - 2018 
   
Convida-se a visitar a exposição, patente no Torreão Poente da Praça do Comércio em 
Lisboa até 6 de maio, estando aberta ao público de 3ª feira a domingo das 10h às 18h. 

Entrada gratuita

http://www.cothn.pt/
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Com intervenções pelo Professor Gianni Tacconi – Investigador do Ministério da 

Agricultura de Itália – CREA Research Centre for Genomics and Bioinformatics - 

Council for Agricultural Research and Economics (CREA). 
 

TEMAS: 
 

1) A Interação Molecular entre a PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) e a 

planta de Kiwi - Implicações práticas. (30 min) 

 

2) Polinização do Kiwi – A interação entre a qualidade do pólen, os sistemas de 

polinização e os estádios da floração. (30 min) 

 

3) Do declínio da planta do kiwi à qualidade da fruta - Novas abordagens de gestão 

cultural e agronómica para melhoria do desempenho da planta. (30 min) 

 

Duas sessões: 

08:45 – 12:00 Felgueiras – Auditório da Biblioteca Municipal 

14:45 – 18:00 Oliveira do Bairro – Local a confirmar 

 

CUSTO DE PARTICIPAÇÃO: 
Associados APK – gratuito  

Não Associados APK – 5,00€*        Organização: 
* IVA incluído à taxa em vigor 
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12:50

PROGRAMA:

13:20

14:30

10:00

Estrada de Gil Vaz, Apartado 6 | 7351-901 ELVAS
Tel.: 268 637 740  |  Email: polo.elvas@iniav.pt
GPS - 38°54'53.4“N7°19'11.1”W

ORGANIZAÇÃO:

PATROCÍNIOS:

RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

SESSÃO DE ABERTURA    • José Palha (Presidente da ANPOC)  • Joaquim Cabeça (Presidente da AOP)  
• José Luís Lopes (Presidente da ANPROMIS)  • Nuno Canada (Presidente do INIAV, I.P.) 
• Benvindo Maçãs  (Diretor da UEIS - Biotecnologia e Recursos Genéticos - INIAV, I.P.) 

PAINEL  “ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

Orador • Miguel Miranda (Presidente do IPMA)

Comentadores   • José Nuncio  (Presidente da Fenareg e Irrigants d’Europe)
• João Paulo Crespo (Presidente da Fertiprado)
• Benvindo Maçãs (Diretor da UEIS - Biotecnologia e Recursos Genéticos - INIAV, I.P.) 

APRESENTAÇÃO DA  “ESTRATÉGIA NACIONAL  PARA A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO DE CEREAIS”

Orador • Luís Souto Barreiros (Coordenador do Grupo de Trabalho para a Promoção da Produção de Cereais)
Moderadora • Isabel Martins (Diretora da Revista Vida Rural)
Comentadores    • António Madaleno (Presidente da Orivárzea)

• Fernando Carpinteiro Albino (Presidente da Procereais)
• Jaime Piçarra (Secretário-geral da IACA)
• Luís Bulhão Martins (Presidente da Cersul)
• Ondina Afonso (Presidente do Clube de Produtores Sonae)

ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INIAV – C.M. ELVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CoLab InnovProtectPlant

• Nuno Canada (Presidente do INIAV, I.P.)  • Nuno Mocinha (Presidente da C.M.Elvas)

SESSÃO DE ENCERRAMENTO • Luís Capoulas Santos  (Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)

• Manuel Heitor (Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) 

ALMOÇO

VISITA AOS CAMPOS  EXPERIMENTAIS DO INIAV 

12:30

INSCRIÇÃO

mailto:polo.elvas@iniav.pt
https://goo.gl/forms/ZZOpSAPAKGJ8fn7w1
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