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Os alimentos consumidos na União Europeia continuam a manter-se livre de resíduos de pesticidas ou com 
valores de resíduos que estão dentro dos limites legais, como demonstram os dados mais recentes. A última 
verificação publicada pela EFSA, revela que mais de 97% das amostras recolhidas de toda a União Europeia, 
estão dentro dos limites legais de apresentação de resíduos, sendo que destes, 53% não apresentam valores de 
resíduos quantificáveis.
Estes dados estão em conformidade com os apresentados em 2014.

Consulte toda a notícia na página:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170411

www.cothn.pt geral@cothn.pt Pág.: 3

Semana 17 Resíduos de pesticidas nos alimentos: 
risco para os consumidores 
permanece baixo

Fonte: EFSA



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 17 

Pág.: 4

O Governo vai criar o estatuto do jovem empresário rural e «definir apoios associados», para promover «o 
rejuvenescimento da população rural», disse o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Capoulas Santos.
A medida pretende incentivar «a instalação de jovens empresários em atividades não agrícolas no mundo 
rural», contribuindo para a «diversificação e estruturação do tecido económico regional», adiantou Capoulas 
Santos.
O ministro falava numa sessão para assinalar os 130 anos da Escola Superior Agrária de Coimbra, que é o mais 
antigo estabelecimento de ensino do setor da agricultura em Portugal.
No mesmo sentido, acrescentou Capoulas Santos, será criado o «banco de terras», que visa principalmente 
«ceder terra para exploração a jovens agricultores com formação adequada» e cujo projeto do Governo já foi 
enviado para a Assembleia da República.
Caso o parlamento aprove o projeto do Governo, o «banco de terras» pode constituir-se como um instrumento 
através do qual os jovens, designadamente alguns dos que frequentam a ESAC, possam estabelecer-se como 
«empresários agrícolas de sucesso», desafiou o ministro.
O Governo também está «empenhado em incentivar» a produção biológica, de modo a satisfazer a procura 
crescente destes produtos, afirmou Capoulas Santos.
No âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 (PDR 
2020), «até 2016 foram efectuados pagamentos a áreas sob compromisso de 223 mil hectares» (conversão e 
manutenção), que representam 6% da superfície agrícola útil do Continente, num valor de apoio previsional de 
cerca de 130 milhões de euros, para um período de cinco anos, sublinhou.
Os valores alcançados são «muito superiores aos inicialmente previstos» no PDR 2020 (105 mil hectares, apoios 
de cerca de 95 milhões de euros), o que «atesta o interesse por este modo de produção», sustentou o ministro.
O modo de produção biológica está sujeito a uma «regulamentação rigorosa» e exige preparação dos 
produtores, salientou Capoulas Santos, congratulando-se pelo facto de a ESAC ter criado «esta formação tão 
especializada».
A ESAC é «um parceiro importante da estratégia para a agricultura biológica que o Governo quer implementar», 
assegurou, enaltecendo o trabalho que a escola tem tido ao longo dos seus 130 anos de existência.

ÍndiceGoverno vai criar estatuto do jovem 
empresário rural para rejuvenescer 
população

Fonte: Agrotec
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O Festival da Batata terá lugar, na Moita dos Ferreiros, freguesia da Lourinhã, nos dias 17 e 18 de junho.
“Batata com sabor” é o mote da edição de 2017 do evento.

Do programa conhecido, destaque para as jornadas técnicas dedicadas à cultura da batata, demonstrações 
do cultivo, de máquinas e alfaias, espaços de exposição, provas de degustação e exposições.

O evento é organizado pela Liga dos Amigos do Santuário de Nossa Senhora da Misericórdia (Lasnsm), ADL 
Lourinhã – Associação de Desenvolvimento Local da Lourinhã, Louricoop – Cooperativa de Apoio e Serviços 
do Concelho de Lourinhã, Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros, Câmara Municipal da Lourinhã e 
Porbatata – Associação da Batata de Portugal.

Índice

Fonte: Agronegócios
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O IV Encontro Agroecológico vai decorrer na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), no próximo dia 28 de 
abril de 2017. A ESAC e a AGROBIO, enquanto organizadoras do evento, agradecem a vossa participação sendo 
conveniente que, para o efeito, efetuem a inscrição (grátis) no site da Agrobio, em:  
http://www.agrobio.pt/pt/inscricao-encontro-agroecologico.F27.php

Índice

Fonte: Agrobio
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Todas as questões ligadas à Agricultura de Precisão vão estar em discussão nos dias 19 e 20 de maio, nas 
Jornadas Ibéricas organizadas pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-
IPVC).
As Jornadas «assumem-se como encontro técnico-científico que se dirige a produtores, técnicos das associações 
e outras organizações do setor agrícola, técnicos das empresas, estudantes do Ensino profissional e superior na 
área das ciências da terra e agronomia; técnicos da administração central, regional e local», informa a 
organização.

«Os avanços e as potencialidades da Agricultura de Precisão justificam a identificação, a discussão e as 
propostas de ação necessárias para ultrapassar os desafios de rentabilidade das explorações, a qualidade de 
vida das pessoas e a proteção do ambiente», sustentam os organizadores.
As Jornadas Ibéricas de Agricultura de Precisão pretendem «apresentar e divulgar os avanços nas técnicas e os 
desafios da adoção e aplicação das tecnologias e equipamentos; partilhar experiências entre os diferentes 
utilizadores das tecnologias de agricultura de precisão nos diferentes âmbitos da produção agronómica. discutir 
e realizar propostas para uma maior adoção, otimizar os meios disponíveis e necessário bem como, maximizar 
os respetivos impactes esperados na região do Entre Douro e Minho».

Viana do Castelo debate Agricultura de Precisão
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“Agri Innovation Summit” vai debater inovação 
na agricultura em Lisboa Um encontro pioneiro sobre inovação na agricultura vai realizar-se, por iniciativa de Portugal, em parceria com a União 

Europeia, em outubro, em Lisboa, anunciou o ministro da Agricultura, Capoulas Santos.
Denominado “Agri Innovation Summit” (AIS2017), o “evento pioneiro”, que vai ter lugar em 11 e 12 de outubro, em Lisboa, 
“trará a Portugal o que de melhor se faz em matéria de inovação agrícola na Europa”, disse Luís Capoulas Santos, durante uma 
sessão na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), integrada nas comemorações dos 130 anos do estabelecimento de ensino.
O principal objetivo da iniciativa é promover «a troca de experiências e conhecimento entre os Estados-membros e regiões da 
União Europeia e debater o futuro da inovação em agricultura», disse o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural, em declarações à agência Lusa, à margem da sessão.
Trata-se de «um evento centrado na temática da inovação, pois, como é sabido, a inovação, o conhecimento, a investigação e a 
experimentação são fundamentais para o acréscimo da competitividade da agricultura», acrescentou o governante, sustentando 
que é necessária «uma agricultura competitiva, mas sustentável».

A digitalização, conceito que tem vindo a ser desenvolvido no «domínio da inovação como modelo de futuro para a agricultura, 
que consiste na substituição de estruturas físicas de apoio à atividade por plataformas digitais”, reduzindo distância entre 
produtores e consumidores e custos económicos e ambientais será o “tema de fundo do encontro».
Mas, também serão abordadas outras questões relacionadas, designadamente com «o uso dos recursos naturais, a gestão 
agrícola, os sistemas alimentares e florestais e a valorização do território», salientou Capoulas Santos.
Segundo Capoulas Santos, a reunião pode, de certo modo, ser comparada ao evento tecnológico ‘Web summit’, que decorreu 
em Lisboa, em novembro de 2016, pois «a temática é de alguma forma a mesma», embora «exclusivamente centrada» na 
agricultura.

Contando com a participação dos comissários europeus responsável pelo pelouro da investigação, ciência e inovação, Carlos 
Moedas, e da agricultura e desenvolvimento rural, Phil Hogan, o encontro pretende reunir «um conjunto de parceiros europeus 
ligados a esta temática tão importante como é a inovação na agricultura», adiantou o ministro da Agricultura.
A iniciativa «vai tornar visível a mudança de paradigma da agricultura, que exige cada vez mais formação qualificada e que se 
está a transformar numa atividade cada vez mais interessante para os jovens, ligada às novas tecnologias», sustentou.
No primeiro dia (11 de outubro), o AIS2017 «estará focado nos projetos dos atores da inovação» e, o segundo e último dia, será 
«orientado para a discussão do futuro da política de inovação».
Trata-se de «um evento pioneiro, com futuro já assegurado, em que a primeira pedra do edifício será colocada por Portugal e 
em Portugal», concluiu Capoulas Santos.

Fonte: Agronegócios
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“Sistemas Globais de Rega”

Entre 28 e 29 de Abril, no âmbito da 34.ª Ovibeja, a Magos Irrigation Systems promove vários workshops 
dedicados aos “Sistemas Globais de Rega” do olival, amendoal, vinha e hortofrutícolas.

«A iniciativa visa contribuir para a formação e informação da fileira, dando a conhecer  novas soluções de rega 
que rentabilizam o investimento dos produtores, e proporciona o intercâmbio de experiências e prospecção de 
negócios entre produtores e comerciantes», diz a empresa em comunicado.

A 28 de Abril, serão apresentados os sistemas de rega para o olival, o amendoal e a vinha, bem como os 
gotejadores D5000 e Hydro PC, ambos da Rivulis.

A 29 de Abril, serão dados a conhecer os sistemas de rega para o olival, hortícolas e fruteiras.

A inscrição nos eventos é gratuita e deve ser feita através dos e-mails marketing@magos.pt ou 
mgualdino@magos.pt

Fonte: Frutas, Legumes e Flores



9.00 |Receção dos Participantes
9.30 | Sessão de Abertura 
Rui Antunes, Pres. do IPC
João Noronha, Pres. da ESAC
Jaime Ferreira, Pres. da AGROBIO 

Painel I: Valor dos Recursos Naturais e 
papel da Biodiversidade na Agricultura
Moderador: Paula Carvalho, DGAV
10.00 | Centro de Competências da Agricultura 
Biológica e dos Produtos no MPB
CM Serpa – Tomé Pires  */ ESAC – Pedro Moreira
10.30 | Os Riscos da Redução da Biodiversidade 
na Alimentação Humana
Centro de Ecologia Funcional – Jorge Paiva
11.15 | Debate

Painel II: Agricultura e Ecoeficiência
Moderador: Manuela Abelho, ESAC
11.45 | Agricultura, ecoeficiência e sustentabilidade
Quercus – João Branco *
12.00 | Agricultura e Recursos Naturais: 
uma abordagem económica
ESAC – Isabel Dinis
12.15 | Debate

12.45 – Almoço livre

Painel III: Boas práticas em Agricultura 
Biológica
Moderador: Jaime Ferreira, Agrobio
14.30 | Produção de Arroz em Agricultura Biológica
 Agrobio – Nelson Silva
14.50 | Controlo de Infestantes em Milho Biológico: 
estudo de caso
 ESAC/MAB – Carla Neves e Tiago Martins
15.10 | Controlo de Infestantes na Vinha (linha) com 
galinhas da raça Preta Lusitânica
 Agrobio – António Lopes
15.30 | Debate

Painel IV: Empregabilidade,   
Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Rural
Moderador: Mª Antónia Conceição, 
ESAC
16.00 | Emprego “verde” e 
Desenvolvimento Rural
Ana Firmino*, FCSH – UNL
16.20 | Empregabilidade em Agricultura 
Biológica – testemunhos e debate com 
participação de:
Carmen Staats, Empresária em nome 
individual (ex-aluna da LAB)
Vera Vilares, Presidente da Associação 
de Estudantes da ESAC
Rui Amaro, Vice-Presidente da ESAC
Sara Proença, ESAC/IPC, 
Coordenadora do Poliempreende
17.00 | Encerramento – Presidente da 
ESAC ; Presidente da AGROBIO

9.30 | Boas-vindas aos participantes
Jaime Ferreira, AGROBIO

9.45 – 11.30 | A Transformação e o 
Mercado de produtos transformados 
Bio
        Casa da Caldeira 
        Quinta do Pedragal 
        Vumba

11.30 | Debate

12.00 | Encerramento

Dia do Agricultor
Transformação e Tendências de 
Mercado 
29 de Abril 

Este evento é cofinanciado pela União Europeia, 
Directório-Geral de Agricultura e Desenvolvim-
ento Rural. As opiniões expressas são da exclusiva 
responsabilidade dos oradores. A Comissão Eu-
ropeia não assume responsabilidade por qualquer 
uso que possa ser feito desta informação

IV Encontro Agroecológico
A PAC e os desafios do futuro: 
Ecoeficiência e Desenvolvimento Rural Sustentável 

28 de Abril 

Inscrições em www.agrobio.pt

Auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra
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