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Já se encontra on-line o novo site do COTHN, no mesmo endereço .

Pretendemos com este novo site actualizar e disponibilizar de forma mais imediata e 
simples informação com relevo para a fileira hortofrutícola, nomeadamente no que se 
refere a projectos de investigação, divulgação, e demonstração e reactivar a nossa base 
de dados de investigadores. 
O objectivo é ser um portal, onde se possa encontrar a de forma simples o conhecimento 
produzido no âmbito da hortifruticultura nacional. 

Para podermos ter sucesso neste nosso intuito, será necessária a colaboração e todos, 
especialmente dos nossos associados do Sistema Científico e Tecnológico, de forma a 
podermos ter esta base de dados actualizada.
Brevemente iremos entrar em contacto para fazer o levantamento que nos permita 
actualizar a informação já disponível.

No entanto todos os que desejarem fazer alguma critica ou comentário, poderão fazê-lo, 
enviando um e-mail  para .

Desde já gradecemos a todos.

www.cothn.pt

helder.coelho@cothn.pt
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Na reunião de Conselho de Ministros da Agricultura foram adotadas formalmente novas 
normas que oferecem uma melhor proteção frente às pragas de plantas. 

O novo Regulamento ajuda a combater as pragas e doenças das plantas mediante uma 
maior vigilância e a rápida erradicação dos surtos de novas pragas.
As mais perigosas, as quarentenárias, definem-se melhor e dividem-se entre «pragas 
prioritárias», sujeitas a normas mais rigorosas em matéria de erradicação e informação 
ao público e, por conseguinte, podem dar lugar a uma maior ajuda financeira da União 
Europeia para a sua erradicação e outras pragas quarentenárias. 
   
As novas regras prorrogam, simplificam e harmonizam o atual regime de passaporte 
fitossanitário necessário para qualquer transferência entre os operadores profissionais na 
União Europeia, para além de exigir que estes estejam registados de forma a garantir 
controlos mais sensíveis e uma melhor rastreabilidade.
       
O novo Regulamento inclui também medidas para lutar contra as pragas introduzidas 
desde o exterior na União Europeia, atendendo a uma aproximação de risco.
A posição do Conselho em primeira leitura, adotada esta terça-feira, dia 20 de julho, 
confirma o acordo alcançado com o Parlamento Europeia em dezembro de 2015 e 
aprovado pelo Conselho da União Europeia em maio de 2016. Para concluir o 
procedimento o ato jurídico deve ser aprovado formalmente pelo Parlamento Europeu em 
segunda leitura. 

Está previsto que o Regulamento entre em vigor em princípios de 2017 e a sua aplicação 
a partir do período de três anos seguintes à entrada em vigor. 
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Agricultura contemplada no primeiro orçamento participativo do país:

O Governo lançou 18 de julho o primeiro orçamento participativo nacional do mundo. A 
agricultura é uma das áreas contempladas pela iniciativa do Executivo de António Costa 
que vai pedir ideias aos portugueses para o Orçamento do Estado para 2017.

O objetivo é recolher ideias em quatro áreas: agricultura, ciência, cultura e educação e 
formação para adultos.

Os projetos têm de ser entregues até setembro e serão de dois tipos, de âmbito nacional 
ou territorial.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa anunciou na apresentação da 
iniciativa que o Governo vai disponibilizar três milhões de euros do OE2017 para o 
primeiro Orçamento Participativo de Portugal.
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Ministério da Agricultura retira 2.600 toneladas de frutas e hortícolas do mercado:

O Governo vai retirar do mercado 2.600 toneladas de frutas e hortícolas, para apoiar o 
setor, e vai enviar os alimentos recolhidos para instituições de solidariedade social que 
apoiam famílias carenciadas, segundo divulgado pelo Ministério da Agricultura.

De acordo com uma nota de imprensa da tutela, a medida, «de aplicação imediata, tem 
como objetivo manter o equilíbrio do mercado, canalizando estes géneros alimentares 
para instituições de apoio social, beneficiando dessa forma famílias carenciadas».

Esta retirada de frutas e hortícolas divide-se em duas tranches específicas: uma de 1.100 
toneladas que se destina apenas à compra de peras e maçãs; outra de 1.500 toneladas 
que se destina à aquisição de outros produtos hortofrutícolas.

«Em função do resultado desta operação», o ministro da Agricultura admite vir a poder 
retirar mais 1.500 toneladas de frutas e hortícolas do mercado numa segunda fase.

O comunicado emitido pelo gabinete de Capoulas Santos salienta «que haverá um limite 
por operador e por período quinzenal que se situa nos 10% do valor da tranche a que 
respeita o produto em causa». 
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Produtores de pêssego já tem guia prático:

Foi lançado no passado dia 15 de Julho no salão nobre dos paços do concelho da Camara 
Municipal da Covilhã o livro"+ Pêssego - Guia Prático de Produção"  que conta  coma  
coordenação da professora  Paula Simões da escola Agrária de Castelo branco  e com a 
edição do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional. 

Este livro é o primeiro de 3 volumes, que resultarão do projecto ProDer + pêssego, que 
envolve 9 instituições (Quinta dos Lamaçais, COTHN, AAPIM, Appizezere, CATAA, INIAV, 
ESA de Castelo Branco, ISA e UBI) e que tem como objectivo a modernização e 
sustentabilidade da produção de pêssego na região da Cova da Beira.

Os conteúdos desta obra apresentam um perfil e caracterização da produção, bem como 
conselhos para garantir que o pêssego daquela região continue a ser considerado um dos 
melhores do país. Este guia prático da produção é um manual de procedimentos técnicos 
e conhecimentos que se debruça por vertentes como da monda de flores e frutos, 
manutenção dos solos, a rega da cultura do pessegueiro, as principais doenças e pragas 
que assolam o pêssego da Covilhã com os métodos para as combater.

Estiveram presentes, nesta cerimónia, o presidente do Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional, a diretora Regional de Agricultura e Pescas do Centro, o 
presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o presidente da 
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, além do autarca local.
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Saco ecológico reutilizável :

Migros Zurich está a vender sacos plásticos para legumes, frutas e pão que são 
reutilizáveis e “amigos” do ambiente.
 
Só na Suíça, 240 milhões de sacos plásticos são usados meramente uma vez, resultando 
num tremendo volume de desperdício plástico, sem mencionar que uma grande parte 
desse plástico acaba no fundo dos oceanos com o consequente impacto ambiental.
No sentido de reduzir o desperdício de plástico e proteger o ambiente a Migros Zurich 
desenvolveu em conjunto com a OceanCare, um projeto-piloto. Nas lojas de produtos 
orgânicos Migros e Alnatura são vendidos sacos plásticos para frescos reutilizáveis.

“ A venda destes sacos é a resposta aos clientes que solicitavam uma forma de 
embalamento mais ecológica e amiga do ambiente.” Afirma Melanie Chaves do 
departamento de marketing.

Pode ver o resto da noticia em: 
http://www.freshplaza.com/article/160888/Sustainable-reusable-bag
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As novas nectarinas vermelhas não-antocianinas:

A inovação é essencial, especialmente no mundo das nectarinas e dos pêssegos, embora não se 
possa limitar apenas à introdução de novas cultivares que já se encontram um pouco por todos 
os mercados.

A CREA-FRF tem desenvolvido um novo material genético que, ao que tudo indica, tem feito com 
que as nectarinas vermelhas e não- antocianinas sobressaiam, particularmente as da variedade 
“Stony hard”.

O diretor da FRF, Alessandro Liverani explica que também estão a trabalhar na Austrália e na 
Africa do Sul com o objetivo de diversificar os tipos de fruta.
“Nectarinas vermelhas têm muito potencial porque também são mais atrativas.”
A polpa surge raiada de vermelho, a pele possui uma cor vermelha intensa, quando o fruto está 
perfeitamente maduro.

A Freshplaza experimentou uma dessas nectarinas. Era um fruto amadurecido perfeitamente 
obtido diretamente do pomar de teste em Forlì. O sabor era adocicado com um travo àcido.

“ O interesse por estas nectarinas deve-se também ao facto do seu pigmento ter um efeito 
antioxidante e uma função radicais livres mais elevados do que as estirpes originais.”

Pode consultar o resto da notícia em:
http://www.freshplaza.us/article/4105/Italy-New-red-fleshed-and-non-anthocyanic-nectarines
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ASAE deteta a comercialização e embalamento de produtos fitofarmacêuticos ilegais:

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, realizou esta semana, no seguimento de 
investigação, uma operação de fiscalização dirigida à verificação da comercialização de produtos 
fitofarmacêuticos de uso profissional, na área geográfica da Grande Lisboa, Região Oeste e 
Alentejo, tendo procedido à apreensão de 25 000 unidades de embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos ilegais.

A ação decorreu, em simultâneo, em sete operadores económicos com atividades comerciais 
distintas, entre elas unidades fabris, unidades de distribuição e ainda a sede social de um 
fornecedor, por suspeita de comercialização de produtos fitofarmacêuticos ilegais, por utilização 
de autorização de venda concedida a uma empresa diferente da indicada na rotulagem das 
embalagens destes produtos. 

Como resultado foram ainda apreendidas 139 unidades de bobines de rótulos ilegais existentes 
numa unidade de embalamento de produtos, num valor total de apreensões superior a 50 mil 
euros.
Foi determinada a suspensão da atividade de embalamento numa unidade fabril, por ter sido 
detetado, em flagrante delito, o embalamento de produtos fitofarmacêuticos ilegais.

A ASAE irá prosseguir as ações de fiscalização no sentido de salvaguardar a segurança das 
culturas, dos aplicadores, dos consumidores, garantindo o nível de proteção do interesse público 
e uma concorrência sã e leal no mercado. 

Lisboa, 15 de julho de 2016
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Eventos:
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Valorizar as grandes culturas:

Colocar as grandes culturas em perspetiva |  Entender os mercados a curto e médio prazo |  
Discutir as alternativas viáveis |  Reforçar as parcerias nas fileiras |  Criar valor na cadeia 
Estes são os temas propostos pela revista Vida Rural para lançar a discussão do primeiro dia de 
conferências da AgroGlobal.

O Objectivo é falar dos desafios, mas também das oportunidades para os empresários agrícolas 
num contexto de mudança, com novas culturas a ganhar força no tecido produtivo. 
Para mais informações e inscrição consulte o site: http://clientes.ife.pt/event/?code=EVT-
00037&mode=simple


